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ATA DA 58ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26.  Às 18 horas 2 

e 30 minutos do dia 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e 3 

dezessete), na sede do CAU/AL, situada no Cond. Norcon Empresarial, loja 08, 4 

Mangabeiras, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Tânia Maria Marinho 5 

de Gusmão, Daniel de Gouvêa Lemos, Nise de Araújo Sarmento, Vivaldo Ferreira Chagas 6 

Júnior, Edgar Francisco do Nascimento Filho e Hermes Teixeira Campêlo; Estavam 7 

presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor 8 

Especial; Pedro Diogo Peixoto Dantas – Analista de Fiscalização, Norlan Dowell Vale de 9 

Brito – Diretor Geral, Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico e Karine Farias – 10 

Assessora jurídica. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata da 57ª Sessão Plenária 11 

Ordinária; 2 – Leitura e validação da ata da 14ª Sessão Plenária Extraordinária; 3 – 12 

Julgamento do recurso à plenária processo de fiscalização 1000034277/2016; 4 – 13 

Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 14 

1000043025/2016; 5 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 15 

de fiscalização 1000043030/2016; 6 – Designação de conselheiro relator do recurso à 16 

plenária processo de fiscalização 1000037454/2016; 7 – Designação de conselheiro 17 

relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000037495/2016; 8 – Designação 18 

de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000033135/2016; 9 19 

– Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 20 

1000036993/2016; 10 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 21 

de fiscalização 1000040852/2016; 11 – Designação de conselheiro relator processo 22 

515579/2017 Itaúna/MPE; 12 – Informes: 12.1 – Comissão de Exercício Profissional – 23 

CEP/AL: Números da fiscalização maio 2017; 12.2 – Gerência Administrativa e 24 

Financeira: Nova sistemática de cobrança por boleto. 1 – Leitura e validação da ata da 25 

57ª Sessão Plenária Ordinária: A presidente solicitou que o assessor especial Luiz de 26 

Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 27 

2 – Leitura e validação da ata da 14ª Sessão Plenária Extraordinária: A presidente 28 

solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi 29 

aprovada e assinada por todos nela presentes. 3 – Julgamento do recurso à plenária 30 

processo de fiscalização 1000034277/2016: O Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo 31 

fez a leitura do seu relatório, e ao seu fim os demais conselheiros presentes 32 

acompanharam o voto do relator pela manutenção do auto de infração e manutenção da 33 

multa aplicada. 4 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 34 

de fiscalização 1000043025/2016: Foi designado o Conselheiro Hermes Teixeira 35 

Campêlo como relator do processo de fiscalização n° 1000043025/2016, cujo recurso foi 36 

apresentado de forma tempestiva. 5 – Designação de conselheiro relator do recurso à 37 

plenária processo de fiscalização 1000043030/2016: Foi designado o Conselheiro 38 

Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 39 

1000043030/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6 – Designação de 40 

conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000037454/2016: 41 

Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do 42 

processo de fiscalização n° 1000037454/2016, cujo recurso foi apresentado de forma 43 

tempestiva. 7 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de 44 

fiscalização 1000037495/2016: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do 45 

Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 1000037495/2016, cujo 46 
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recurso foi apresentado de forma tempestiva. 8 – Designação de conselheiro relator do 47 

recurso à plenária processo de fiscalização 1000033135/2016: Foi designado o 48 

Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de 49 

fiscalização n° 1000033135/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 9 – 50 

Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 51 

1000036993/2016: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho 52 

como relator do processo de fiscalização n° 1000036993/2016, cujo recurso foi 53 

apresentado de forma tempestiva. 10 – Designação de conselheiro relator do recurso 54 

à plenária processo de fiscalização 1000040852/2016: Foi designado o Conselheiro 55 

Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 56 

1000040852/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 11 – Designação 57 

de conselheiro relator processo 515579/2017 Itaúna/MPE: Foi designada a 58 

Conselheira Nise de Araújo Sarmento como relatora do processo Protocolo SICCAU 59 

515579/2017– Ofício nº 186/2015 - 66ª PJC/MPE/AL. 12 – Informes: 12.1 – Comissão 60 

de Exercício Profissional – CEP/AL – Números da fiscalização maio 2017: O gerente 61 

técnico Thyago Aron apresentou os números da fiscalização referente ao meses de abril e 62 

maio de 2017, que consta como anexo I desta ATA, como se aqui estivesse transcrito. 63 

12.2 – Comissão de Ética e Disciplina – CED/AL – Balanço das reuniões com grupos 64 

de bonificação: A Presidente Tânia Gusmão passou a palavra para o Coordenador 65 

Hermes Campêlo, que realizou um balanço das ações da CED/AL e das reuniões com os 66 

programas de bonificação a especificadores do Estado de Alagoas, lojistas e profissionais. 67 

Destacou em sua fala a aceitação positiva de 01 (um) grande grupo, composto por 20 68 

lojas, e que há uma mudança positiva das práticas de mercado para o arquiteto, 69 

fornecedor e cliente, e que o entendimento do empresariado em corroborar com o código 70 

de ética do CAU é fundamental para um resultado satisfatório e vantajoso para todos. O 71 

Coordenador fez a explanação das 03 iniciativas de reuniões até o momento, e destacou 72 

que as ações precisam avançar, pois o processo é irreversível. O Conselheiro Edgar Filho 73 

destacou que foram trazidos a esta Comissão o nome de mais 02 (dois) grupos de 74 

bonificação, e que CED/AL deverá realizar a mesma conversa de esclarecimento, nos 75 

termos da Deliberação Plenária n. 13-56/2017, neste primeiro momento. 12.3 – Gerência 76 

Administrativa e Financeira - Nova sistemática de cobrança por boleto: O 77 

coordenador da Comissão de Administração e Finanças Edgar Filho informou para todos 78 

os presentes que em razão do novo procedimento de cobrança de boletos, por enquanto, 79 

não será mais viável emitir e pagar os boletos no mesmo dia. Os principais objetivos, 80 

segundo o Banco Central, são modernizar o serviço, gerar mais segurança no processo e 81 

reduzir riscos e fraudes. Conforme as normas, os boletos deverão ser registrados pelo 82 

Conselho, antes da liquidação, no banco emitente (Banco do Brasil). O procedimento 83 

vinculará automaticamente os boletos ao CPF (no caso de pessoas físicas) ou CNPJ 84 

(pessoas jurídicas) dos pagadores. Além da anuidade do CAU, todas as taxas cobradas 85 

pelo Conselho – emissão de RRT, CAT-A, RDA e carteiras profissionais – adotarão o 86 

boleto com registro. O pagamento com registro poderá ser feito apenas no dia seguinte à 87 

emissão do documento; e desde que a emissão seja feita até às 16h (horário de Brasília). 88 

Caso o boleto seja emitido após as 16h, o registro será feito no próximo dia útil e o 89 

pagamento só no dia subsequente. Esse é o tempo necessário para o processamento 90 

manual dos registros dos boletos pelo Conselho e pelo BB. Por fim, nada mais havendo a 91 

deliberar, a Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos 92 
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presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 21 horas e 40 93 

minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário 94 

ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai 95 

assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. 96 

Maceió/AL, 22 de junho de 2017. 97 
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