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ATA DA 52ª 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 dezembro do ano de 2016 (dois mil e 3 

dezesseis), 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, Nise de Araújo Sarmento, Daniel de Gouvêa Lemos, Edgar Francisco do 6 

Nascimento Filho e Hermes Teixeira Campêlo; A Conselheira Suplente Ana Paula Marinho 7 

de Carvalho Guedes; O Conselheiro Federal Heitor Antônio Maia da Silva Dores;  8 

Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – 9 

Diretor Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes 10 

Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro; Thyago Aron Torres Santos – Gerente 11 

Técnico, Pedro Diogo Peixoto Dantas – Analista de Fiscalização e Natália Martins – 12 

Assessora jurídica. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata da 51ª Sessão Plenária 13 

Ordinária; 2 – Designação de conselheiro relator para recurso a plenária referente ao 14 

processo de fiscalização n° 1000006891/2014; 3 – Aprovação da prestação de contas até 15 

novembro de 2016; 4 – Definição do recesso de final de ano; 5 – Definição do calendário 16 

de Sessões Plenárias Ordinárias para 2017; 6 – Informes: 6.1 – Presidência: Edital de 17 

Seleção Pública Simplificado para o cargo de Assistente, para auxiliar no projeto de 18 

Assistência Técnica; 6.2 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com o 19 

Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil – CONPEJ; 20 

6.3 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização. A 21 

presidente Tânia Gusmão, verificando a existência de quórum, instaurou a reunião às 22 

18h40min externando seu agradecimento a todos. 1 – Leitura e validação da ata da 51ª 23 

Sessão Plenária Ordinária: A presidente solicitou que o assessor especial Luiz de Sá 24 

fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 2 – 25 

Designação de conselheiro relator para recurso a plenária referente ao processo de 26 

fiscalização n° 1000006891/2014: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do 27 

Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 1000006891/2014, cujo 28 

recurso foi apresentado de forma tempestiva. 3 – Aprovação da prestação de contas 29 

até novembro de 2016: O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em 30 

uma apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem visualizar e 31 

acompanhar a prestação de contas até novembro de 2016. Esta apresentação consta 32 

como anexo I a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. Ao fim da apresentação o 33 

plenário aprovou as contas até novembro de 2016 do Conselho de Arquitetura e 34 

Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 4 – Definição do recesso de final de ano: Após 35 

grande discussão entre os presentes, foi aprovado o recesso de fim de ano do Conselho 36 

de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL entre os dias 26 e 30 de dezembro de 37 

2016. Durante esse período não haverá atendimento presencial e a sede do Conselho 38 

estará fechada, porém foi solicitado que essa informação fosse veiculada em todos os 39 

meios de comunicação do CAU/AL, assim como os números de celulares de todas as 40 

áreas de atendimento do Conselho para possível atendimento telefônico. 5 – Definição 41 

do calendário de Sessões Plenárias Ordinárias para 2017: A presidente Tânia Gusmão 42 

solicitou que o assessor especial Luiz de Sá apresentasse a proposta. O assessor 43 

informou que havia levado em consideração o calendário de reuniões do CAU/BR, assim 44 

como todos os feriados municipais, estaduais e federais. Após profunda análise, foram 45 

feitos alguns ajustes e foi aprovado o calendário que consta como anexo II a esta ATA 46 
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como se aqui estivesse transcrito. 6 – Informes: 6.1 – Presidência: Edital de Seleção 47 

Pública Simplificado - SPS para o cargo de Assistente, para auxiliar no projeto de 48 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS): A presidente Tânia 49 

Gusmão solicitou que o diretor geral Norlan Dowell explanasse sobre o edital. O edital 50 

prevê a contratação de um arquiteto urbanista com no máximo 03 anos de formado, a 51 

contar da data de lançamento / publicação do certame, com critérios de pontuação para 52 

classificação. Serão 02 fases: A 1ª será feita uma análise curricular dos candidatos 53 

mediante comprovação por certificados de cursos, estágios, tema dos Trabalhos Finais de 54 

Graduação – TFG, etc, podendo somar o candidato o máximo de 10 pontos ao final; A 2ª 55 

fase se dará por entrevistas aos candidatos (por ordem alfabética e individualizadas), com 56 

perguntas pré-estabelecidas, realizada por uma comissão de conselheiros titulares e/ou 57 

suplentes,  a ser definida nesta plenária. A comissão que fará a entrevista não terá acesso 58 

às colocações dos candidatos da 1ª fase, e ao final do processo da 2ª fase, o candidato 59 

poderá somar no máximo 10 pontos. O candidato que obtiver a maior nota, média 60 

ponderada das fases 01 e 02, será classificado. O processo de Seleção Pública 61 

Simplificado sempre foi adotado pelo CAU/AL e foi implantado ainda na gestão passada, 62 

para buscar a meritocracia, pautado na transparência e impessoalidade. O Diretor geral 63 

também destacou que parentes de até 3º grau de funcionários, Conselheiros titulares e 64 

suplentes estarão impedidos de participar. O profissional selecionado assinará um 65 

contrato de BOLSA por um prazo determinado, sem vínculo trabalhista, e atuará 66 

auxiliando o CAU/AL na implantação do projeto de Assistência Técnica para Habitação de 67 

Interesse Social - ATHIS. Mais detalhes estão disponíveis no edital 001/2016, que consta 68 

como anexo III a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. A presidente convidou dentre 69 

os conselheiros presentes, dois membros a fazer parte do processo de entrevista dos 70 

candidatos, juntamente com ela. A conselheira titular Nise Sarmento e a conselheira 71 

suplente Ana Paula Guedes se colocaram a disposição para auxiliar nesse processo. Ao 72 

final da explanação a presidente Tânia Gusmão solicitou que fosse inserido mais um 73 

informe, sobre o processo aberto pela arquiteta e urbanista Diva Carolina acerca de 74 

pontos conflitantes entre a cartilha de acessibilidade da SMCCU versus a Norma de 75 

Acessibilidade. O pedido foi aceito pelos demais membros do plenário, e com isso a 76 

presidente solicitou que a Comissão de Exercício Profissional analisasse a solicitação da 77 

profissional e emitisse parecer em 30 dias contados a partir do dia 02 de janeiro de 2017. 78 

6.2 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com o Conselho 79 

Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil – CONPEJ. O 80 

assessor da Comissão de Ensino e Formação do CAU/AL, Luiz de Sá, informou que a 81 

Comissão havia analisado a solicitação do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da 82 

República Federativa do Brasil e entendeu como salutar para os profissionais vinculados 83 

a este conselho, e com isso aprovou o convênio com a entidade nos mesmos moldes dos 84 

convênios já existentes, nesse caso com o apoio institucional e divulgação do curso de 85 

perícia judicial. 6.3 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: Números da 86 

fiscalização. Esse ponto de pauta foi adiado para a próxima Sessão Plenária Ordinária. 87 

Por fim, nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu a presença de todos e 88 

franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a 89 

sessão às 20 horas e 55 minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – 90 

Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida 91 
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e aprovada por todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros 92 

presentes à sessão. Maceió/AL, 22 de dezembro de 2016. 93 
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