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ATA DA 40ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 15 (quinze) do 2 

mês de outubro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede do CAU/AL, situada no Ed. 3 

Harmony Trade Center, sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros 4 

Titulares: Tânia Maria Marinho de Gusmão, Daniel de Gouvêa Lemos, Vivaldo Ferreira 5 

Chagas Júnior, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Edgar Francisco do Nascimento Filho, 6 

Nise de Araújo Sarmento e Hermes Teixeira Campêlo; As conselheiras suplentes Ana 7 

Paula Marinho de Carvalho Guedes, Margíria Mercia Carvalho Oliveira França e Ianara 8 

Alves do Amaral Mansur; A conselheira federal suplente Josemée Gomes de Lima; 9 

Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – 10 

Diretor Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; José Rodrigo Lopes 11 

Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro, Pedro Diogo Peixoto Dantas – Fiscal, Thyago 12 

Aron Torres Santos – Gerente Técnico e Karine Farias – Assessora Jurídica. PAUTA: I. 13 

Informes: a) XXXIV ENSEA, XVIII CONABEA e 7º PROJETAR; b) Semana do arquiteto; c) 14 

Reunião com Tribunal de Contas do Estado - TCE; d) Reunião com a Associação para o 15 

Desenvolvimento Imobiliário e Turístico - ADIT. II. Aprovação do orçamento de 2016; III. 16 

Definição de palestrante(s) para evento comemorativo no dia do arquiteto; IV. Leitura e 17 

validação da ata da 39ª Sessão Plenária Ordinária; V. Leitura e validação da ata da 13ª 18 

Sessão Plenária Extraordinária. A Presidente Tânia Gusmão, verificando a existência de 19 

quórum, instaurou a reunião às 18h55min externando seu agradecimento a todos e em 20 

ato contínuo solicitou que o conselheiro Ricardo Victor, participante dos eventos relativos 21 

ao informe A, compartilhasse com todos os presentes as informações angariadas nos 22 

eventos. Em apresentação em powerpoint (Anexo I), o conselheiro explanou sobre os 23 

principais pontos como o exame de qualificação técnica, residência técnica, integração no 24 

campo disciplinar e interdisciplinar, inovações pedagógicas, distanciamento da prática 25 

profissional, estágio curricular obrigatório, entre outros. A conselheira Ana Paula Marinho 26 

que também participou dos eventos, salientou que o caminho para interdisciplinaridade 27 

estava sendo trilhado pela maioria das faculdades. Em relação ao item B, a presidente 28 

solicitou que o assessor especial Luiz de Sá colocasse todos a par em relação à semana 29 

do arquiteto. O assessor informou que a semana do arquiteto começará no dia 09 de 30 

dezembro com o curso “Arquitetando o Desenvolvimento da Gente” (Projeto vencedor 31 

da Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2015 promovida pelo CAU/BR, que 32 

tem como objetivo a implantação da Lei para prestação de Assistência Técnica à 33 

Habitação de Interesse Social e na elaboração de projetos para captação de 34 

recursos para desenvolvimento urbano nos municípios do estado de Alagoas). O 35 

curso acontece durante o dia e terminará no dia 15 de dezembro. No mesmo dia à noite 36 

acontecerão às comemorações do dia do arquiteto. O dia do arquiteto está previsto para 37 

ocorrer no Hotel Radisson e começará com uma palestra. Logo após a palestra com tema 38 

as ser definido pelo CAU, acontecerá uma homenagem a Zélia Maia Nobre e em seguida 39 

as premiações do Prêmio Zélia Maia Nobre de Excelência em Trabalho de Conclusão 40 

de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, XIX Mostra de Arquitetura 41 

Alagoana/XII Premiação Anual do IAB-AL, III Premiação Gentileza Urbana Maceió e II 42 

Prêmio Arquiteto do Ano. Ao fim de todas as premiações haverá um coquetel de 43 

encerramento. Em relação ao item C, o Diretor Geral apresentou a resolução nº 008/2015 44 

que versa sobre obras e serviços técnicos, contratados e em processo licitatório pelos 45 

órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE, e tem como objetivo regular o exercício da 46 
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sua atividade de controle externo, aplicando-se a normativa aos órgãos da Administração 47 

Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 48 

Ministério Público do Estado de Alagoas, da Administração Direta e Indireta, do Poder 49 

Executivo dos municípios do Estado de Alagoas, do Poder Legislativo dos municípios do 50 

Estado de Alagoas, aos consórcios intermunicipais e às pessoas de direito privado que 51 

receberem transferências voluntárias do Estado e dos Municípios. O Diretor Geral elogiou 52 

o trabalho do TCE na elaboração da referida resolução, e destacou que nela, ficou 53 

estabelecido a relação dos documentos mínimos que darão suporte às informações 54 

prestadas a este Tribunal de Contas e que caracterizam as obras e serviços técnicos 55 

executados ou contratados pelos órgãos e entidades, restringindo-se apenas aos 56 

profissionais registrados no sistema CONFEA/CREA, excluindo os Arquitetos e 57 

Urbanistas, que tem suas atribuições previstas na Lei 12.378/2010. Ressaltou ainda que o 58 

documento foi editado sem a participação efetiva do CAU/AL, sobretudo, quando se sabe 59 

que o Arquiteto e Urbanista são dotados de competência legal. O Diretor Geral informou 60 

aos Conselheiros que foi protocolado sob nº 11139/2015 o Ofício do CAU de nº 61 

25/PRES/2015 solicitando a alteração da Resolução 008/2015 do TCE.  Em relação ao 62 

item D a presidente explicou que teve uma reunião nesta tarde com a ADIT, através do 63 

Superintendente Marcos Vital, para tratar sobre a solicitação de apoio institucional ao 64 

Seminário Internacional sobre comunidades planejadas do Brasil – CONPLAN, concebido 65 

e organizado por uma instituição alagoana chamada “Associação para o Desenvolvimento 66 

Imobiliário e Turístico do Brasil” - ADITBrasil, tendo como seu presidente o Sr. Felipe 67 

Cavalcante, um visionário alagoano, com capilaridade e reconhecimento internacional. A 68 

Presidente destacou que os assuntos e temas abordados, tende para a integração dos 69 

setores públicos e privados, primando pelo crescimento inteligente e a boa gestão dos 70 

espaços públicos, com foco na qualidade de vida da população, ou seja, exercer as 71 

melhores práticas do urbanismo. Destacou que O COMPLAN, seu maior evento, alia 72 

teoria e a prática, tendo como referências tendências nacionais, conceitos de cidades 73 

criativas, buscando o desenvolvimento dos mercados imobiliário e turístico e dando 74 

incentivo às construções sustentáveis, que respeitam o meio ambiente, a sociedade civil e 75 

a legislação em vigor. Para finalizar, destacou a publicação da obra intitulada de 76 

“comunidade planejadas”, no qual o Sr. Marcos Vital deixou um exemplar para o CAU/AL. 77 

A solicitação em apoiar e divulgar o evento foi posta em votação e recebeu 5 votos a favor 78 

(Tânia Gusmão, Nise Sarmento, Vivaldo Chagas, Ricardo Barbosa e Ianara Mansur), 79 

havendo 3 abstenções ( Daniel Lemos, Hermes Campêlo e Edgar Filho). Logo após a 80 

votação o Conselheiro Daniel Lemos precisou se ausentar, deixando a reunião às 81 

20h45min.  Adentrando a pauta, a presidente solicitou que o coordenador da Comissão de 82 

Administração e Finanças, conselheiro Edgar Filho, apresentasse o orçamento de 2016. 83 

Em apresentação em powerpoint ( anexo II ) para todos, o conselheiro explicou todos os 84 

centros de custo, projetos/eventos e após a apresentação o planejamento e orçamento foi 85 

aprovado por todos os presentes. Tendo em vista a proximidade do dia do arquiteto e a 86 

necessidade de definição do palestrante do evento, ponto de pauta III, conforme já 87 

explicado nos informes, a presidente Tânia Gusmão sugeriu o nome de Felipe 88 

Cavalcante, salientando que após a reunião ocorrida com o Marcos Vital da ADIT, ficou 89 

uma impressão muito boa do trabalho que se está sendo feito. Com isso a presidente 90 

solicitou que o Diretor Geral Norlan Dowell entrasse em contato com o Sr. Felipe 91 

Cavalcante e oficializasse o convite. Com o passar da hora a presidente Tânia Gusmão 92 
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sugeriu que fosse feita a leitura da 13ª Sessão Plenária Extraordinária e que a Leitura e 93 

validação da ata da 39ª Sessão Plenária Ordinária fosse adiada para a próxima sessão 94 

plenária, prevista para o dia 12 de novembro. A sugestão foi aceita por todos e a leitura da 95 

ATA foi feita pela presidente. Logo após a leitura a ATA foi validada sendo assinada pelos 96 

presentes a 13ª Sessão Plenária Extraordinária. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a 97 

Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como 98 

dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 21 horas e 20 minutos. E, para 99 

constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste 100 

conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada por mim, 101 

pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 15 de 102 

outubro de 2015. 103 

Conselheiros Titulares: 104 

Tânia Mª Marinho de Gusmão________________________________________________ 105 

Daniel de Gouvêa Lemos __________________________________________________ 106 

Nise de Araújo Sarmento___________________________________________________ 107 

Hermes Teixeira Campêlo ___________________________________________________ 108 

Vivaldo Ferreira Chagas Júnior ______________________________________________ 109 

Ricardo Victor Rodrigues Barbosa ____________________________________________ 110 

Edgar Francisco do Nascimento Filho ________________________________________ 111 

Conselheiros Suplentes: 112 

Ana Paula Marinho de Carvalho Guedes ______________________________________ 113 

Margíria Mércia Carvalho Oliveira França ______________________________________ 114 

Ianara Alves do Amaral Mansur _____________________________________________ 115 

Conselheira Federal Suplente: 116 

Josemée Gomes de Lima _________________________________________________ 117 

Funcionários: 118 

Luiz Alberto Medeiros de Sá_________________________________________________ 119 

Norlan Dowell Vale de Brito ________________________________________________ 120 

José Rodrigo Lopes Pedro __________________________________________________ 121 
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Pedro Diogo Peixoto Dantas ________________________________________________ 122 

Thyago Aron Torres Santos__________________________________________________ 123 

Karine Farias ___________________________________________________________ 124 


