
 
 
 
 
 

 

SÚMULA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – Nº 03/2017 
09/05/2017 17h 18h30 SEDE DO CAU/AL – MACEIÓ-AL 

 

 

1. ABERTURA 

 
O coordenador da CED/AL, Arquiteto e Urbanista Hermes Teixeira Campêlo, deu início aos 
trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da CED/AL, exercício 2017. Fez verificação de quórum e a 
leitura da pauta da presente reunião, dando início às discussões. 
 

2. INFORMES 

  
2.1 O coordenador da CED/AL, Arquiteto e Urbanista Hermes Teixeira Campêlo, 
justificou à todos a ausência do Conselheiro Edgar Filho, informando que o mesmo encontra-
se de férias. 
 
2.2 O coordenador da CED/AL, Arquiteto e Urbanista Hermes Teixeira Campêlo, 
informou que foi protocolado no dia 09 de maio um pedido de reunião, por parte de um dos 
programas de bonificação de Alagoas, tombado sob processo SICCAU n. 519743/2017. 
Informou ainda que este assunto está pautado nesta reunião no item 3, conforme edital da 3ª 
reunião ordinária da CED/AL. 
  

3. CORRESPONDÊNCIAS 

 
3.1 Não houve. 
 

4. PAUTA 

 
4.1 Apreciação do relato e voto referente à denúncia n. 260/2017 (processo 
SICCAU 507868/2017), Conselheiro relator Edgar Filho: 
 
 O coordenador Hermes Teixeira Campêlo fez a leitura do relato e voto do 
Conselheiro relator Egdar Filho, e em ato contínuo pôs em votação, o que foi aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 04-2017): 
Aprovar relatório e voto relator da denuncia n. 260/2017 referente ao processo n° 
507868/2017; Conselheiro Edgar do Nascimento Filho. 
 
4.2 Designar Conselheiro para coordenação do processo 440447/2016: 
 
 O coordenador Hermes Teixeira Campêlo, fez a leitura do processo e despachos 
oriundos das comissões do CAU/BR e encaminhou processo para coordenação do 
Conselheiro Daniel Lemos, que será responsável em realizar reunião com a empresa em 
questão, para tratar dos ajustes, se necessários, do enquadramento nos regramentos da Lei 
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Federal 12.378/2010, ao código de Ética e Disciplina do CAU, conforme deliberação Plenária 
n° 13-56/2017.   
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 05-2017): 
Designar Conselheiro Daniel Lemos para coordenar processo SICCAU 440447/2017. 
 
4.3 Designar Conselheiro para coordenar reuniões com os programas de 
bonificação a especificadores do Estado de Alagoas, lojistas, profissionais e etc, para 
apresentação dos regramentos jurídicos acerca do assunto da Reserva Técnica – RT, 
conforme DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 13-56/2017: 
 
 O coordenador Hermes Teixeira Campelo fez uma breve explanação sobre o 
assunto. Destacou que a prática persiste no mercado e que existem diversas manifestações 
de apoio do Ministério Público dirigidas aos CAU/UF sobre o combate a pratica da 
bonificação por indicação de fornecedores no triângulo – cliente, arquiteto e fornecedor. Leu 
na integra o parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR n. 029/2017-CED-
CAU/BR que trás uma reflexão sobre o histórico, como forma lançar mais clareza no assunto 
em tela. Neste contexto, definiu-se pelos Conselheiros Hermes Campelo e Edgar Filho para 
programar e realizar reuniões, separadamente, entre os programas de bonificação, lojistas, 
profissionais e etc.   
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 06-2017): 
Designar os Conselheiros Hermes Teixeira Campelo e Edgar F.do Nascimento Filho para 
coordenar as reuniões com os programas de bonificação à especificadores do Estado de 
Alagoas, lojistas, profissionais e etc, para apresentação dos regramentos jurídicos, conforme 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N° 13-56/2017. 
 

5. EXTRA PAUTA 

 
5.1 Não houve. 
 

6. ENCERRAMENTO 

 
O Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo agradeceu a presença de todos e franqueou a 
palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 18 
horas e 30 minutos. E, para constar, eu, Assessor Norlan Dowell Vale de Brito, secretário ad 
hoc deste Conselho, lavrei a presente Súmula, que após lida e aprovada, é assinada por 
mim, e demais presentes a reunião. 
 
HERMES TEIXEIRA CAMPELO (Coordenador)___________________________________ 
 
DANIEL DE GOUVÊA LEMOS (Membro) ________________________________________ 
 
NORLAN DOWELL (Assessor da CED/AL – Secretário Ad hoc) _______________________ 


