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ATA DA 42ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 17 (dezessete) 2 

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

Ed. 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, Edgar Francisco do Nascimento Filho, Nise de Araújo Sarmento, Nadja 6 

Barros Fernandes e Hermes Teixeira Campêlo; As conselheiras suplentes Ianara Alves do 7 

Amaral Mansur, Ana Paula Marinho de Carvalho Guedes e Margíria Mercia Carvalho 8 

Oliveira França; O conselheiro federal Heitor Antônio Maia da Silva Dores; Estavam 9 

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

Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; Pedro Diogo Peixoto Dantas – 11 

Fiscal, Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico, José Rodrigo Lopes Pedro – 12 

Gerente Administrativo/Financeiro, Selma Lessa – Assessora Contábil e José de Barros 13 

Lima Neto – Assessor Jurídico. PAUTA: I. Informes: Balanço de resultados 2015 a) 14 

Comissão de obras; b) Comissão de Ensino e Formação Profissional; c) Comissão de 15 

Administração e Finanças; d) Comissão de Exercício Profissional; e) Comissão de Ética e 16 

Disciplina; f) Grupo de trabalho temático sobre Política Urbana e Ambiental; II. Leitura e 17 

validação da ata da 41ª Sessão Plenária Ordinária; III. Definição do calendário recesso de 18 

final de ano; IV. Definição do calendário de Sessões Plenárias Ordinárias para 2016; V. 19 

Aprovação de reajuste salarial; VI. Posse do Conselheiro Suplente Marcus Aurélio, em 20 

face ao afastamento temporário do Conselheiro Titular Davi Guerra. Tendo em vista o 21 

atraso da presidente Tânia Gusmão, o Vice-presidente Daniel Lemos, verificando a 22 

existência de quórum, instaurou a reunião às 19h10min externando seu agradecimento a 23 

todos e em ato contínuo solicitou que a assessora contábil Selma Lessa, que precisava se 24 

ausentar da reunião com brevidade, desse início aos informes com a apresentação do 25 

balanço de resultados da Comissão de Administração e Finanças. A assessora projetou 26 

uma apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem visualizar todas 27 

as informações apresentadas. O relatório contábil apresentado teve como tópicos o 28 

balancete acumulado de janeiro a novembro de 2015, o resultado da variação patrimonial 29 

e o comparativo de receitas e despesas. Esta apresentação impressa consta como anexo 30 

I a esta ATA. Após a apresentação, já com a presidente presente a reunião, o conselheiro 31 

Edgar Filho, coordenador da Comissão de Administração e Finanças, agradeceu a 32 

assessora contábil Selma Lessa e informou que precisaria se ausentar, solicitando a 33 

presidente que o ponto de pauta IV, aprovação de reajuste salarial, fosse postergado para 34 

a próxima reunião plenária. A presidente acatou a solicitação e dando andamento a 35 

reunião solicitou que o Diretor Geral Norlan Dowell apresentasse os informes relativos à 36 

Comissão de Obras. O diretor informou que o alvará para reforma da nova sede já estava 37 

em posse do Conselho e que a ordem de serviço também havia sido emitida com inicio 38 

para o dia 21 de dezembro de 2015. Em seguida a presidente solicitou que o assessor 39 

jurídico José Neto fizesse sua apresentação relativa ao balanço das ações em 2015. O 40 

assessor informou que em 2015 a assessoria jurídica teve como grande foco a resolução 41 

51 do CAU/BR que culminou em diversas reuniões com órgãos públicos e solicitação de 42 

cumprimento ao Ministério Público Federal, além disso, houve uma forte atuação no 43 

processo licitatório para reforma da nova sede do CAU/AL, assim como nos processos 44 

administrativos rotineiros do Conselho. Logo após a apresentação da assessoria jurídica o 45 

Conselheiro Vivaldo Chagas, membro da Comissão de Exercício Profissional, informou 46 
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que todos os processos da Comissão, relativos a fiscalização do exercício da profissão de 47 

arquiteto e urbanista, feita pelo Conselho, estão sendo julgados rotineiramente, permitindo 48 

assim que esses processos possam sempre ter o encaminhamento necessário em tempo 49 

satisfatório. Dando prosseguimento ao balanço das ações em 2015 a assessora de 50 

comunicação Beatriz Nunes projetou sua apresentação em powerpoint informando que 51 

desde julho de 2015, quando foi contratada, já havia conseguido mais de trinta mil reais 52 

em mídia espontânea e que para 2016 tem como metas implantar planejamento de 53 

marketing,  fortalecer a imagem institucional para os arquitetos e sociedade, fortalecer a 54 

relação com a mídia, realizar ações de relacionamento com a imprensa e crescer o 55 

número de inserções em 30%. Esta apresentação impressa consta como anexo II a esta 56 

ATA. Em seguida o assessor especial Luiz de Sá projetou apresentação em powerpoint 57 

sobre o balanço das ações relativas as áreas de atendimento, eventos e a Comissão de 58 

Ensino e Formação. O assessor relatou que até o mês de novembro a média é de 394 59 

atendimentos/mês e que em todos os quesitos da pesquisa de satisfação de atendimento 60 

a nota atribuída era superior a nove. Essa mesma pesquisa mostrou que 52% dos 61 

profissionais atendidos preferem o horário atual de funcionamento do Conselho. O 62 

assessor também relatou em sua apresentação críticas, comentários e sugestões 63 

informados na pesquisa, assim como todos os eventos realizados pelo Conselho em 64 

2015. Em relação à Comissão de Ensino e Formação foi informado todo o processo 65 

desempenhado para a realização do Prêmio de Excelência em Trabalho de Conclusão de 66 

Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, os convênios firmados e cursos 67 

analisados. Esta apresentação impressa consta como anexo III a esta ATA. Com o passar 68 

da hora, e tendo em vista os pontos de pauta deliberativos a presidente solicitou que as 69 

apresentações relativas à Comissão de Ética e Disciplina, Grupo de trabalho temático 70 

sobre Política Urbana e Ambiental, e da área de fiscalização fossem enviadas para os e-71 

mails de todos os conselheiros e farão parte desta ATA como anexos a serem validados 72 

na próxima reunião plenária. Assim a presidente solicitou aos conselheiros presentes 73 

sugestões de data para o recesso de final de ano. O Vice-presidente sugeriu que o 74 

recesso compreendesse o período entre o dia 24 de dezembro de 2015 e 03 de janeiro de 75 

2016, sugestão essa que foi bem aceita por todos e aprovada por todos os presentes, 76 

encerrado com isso o ponto de pauta III. Em seguida a presidente solicitou que o 77 

assessor especial Luiz de Sá apresentasse o calendário de Sessões Plenárias Ordinárias 78 

para 2016. O assessor informou que esse calendário havia sido feito baseado no 79 

calendário do CAU/BR, visando não haver choque entre reuniões estaduais e federais. O 80 

calendário proposto foi aprovado por todos os presentes e a presidente solicitou que 81 

ambos os calendários fossem enviados a todos os membros do plenário e corpo técnico, 82 

definindo assim o ponto de pauta IV. Com a ausência do Conselheiro Marcus Aurélio, 83 

devido às comemorações de seu aniversário, não foi possível dar andamento ao ponto de 84 

pauta VI, sendo adiado também para a próxima reunião plenária. Restando apenas o 85 

ponto de pauta II, a presidente fez a leitura da ata da 41ª Sessão Plenária Ordinária, que 86 

após lida foi validada sendo assinada por todos que nela estiveram presentes. Por fim, 87 

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

a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 22 89 

horas e 05 minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, 90 

secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por 91 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à 92 

sessão. Maceió/AL, 17 de dezembro de 2015. 93 
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