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ATA DA 49ª 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 setembro 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, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Daniel de Gouvêa Lemos, Nadja Barros 6 

Fernandes e Hermes Teixeira Campêlo; A Conselheira Suplente Ianara Alves do Amaral 7 

Mansur; Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de 8 

Brito – Diretor Geral; Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; Pedro Diogo 9 

Peixoto Dantas – Analista de Fiscalização, José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente 10 

Administrativo/Financeiro; Thyago Aron Torres Santos – Gerente Técnico, Carmem Beatriz 11 

de Melo Nunes – Assessora de Imprensa e Comunicação e Andréa Calheiros – Assessora 12 

jurídica. PAUTA: 1 – Leitura e validação da ata da 47ª Sessão Plenária Ordinária; 2 – 13 

Leitura e validação da ata da 48ª Sessão Plenária Ordinária; 3 – Julgamento dos 14 

processos de fiscalização 1000012403/2014 e 1000006399/2014; 4 – Aprovação da 15 

prestação de contas até agosto 2016; 5 – Apresentação de resultados do segundo 16 

quadrimestre do CAU/AL; 6 – Aprovação do modelo de carta de exclusão dos nomes de 17 

conselheiros e funcionários de prêmios condicionados a pontuação sob vendas; 7 – 18 

Informes: 7.1 – Comissão de Administração e Finanças – CAF/AL: Deliberação acerca 19 

das contas; 7.2 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização; 20 

Registros de seção técnica de pessoa jurídica. A presidente Tânia Gusmão, verificando a 21 

existência de quórum, instaurou a reunião às 19h45min externando seu agradecimento a 22 

todos. 1 – Leitura e validação da ata da 47ª Sessão Plenária Ordinária: A presidente 23 

solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi 24 

aprovada e assinada por todos nela presentes. 2 – Leitura e validação da ata da 48ª 25 

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

fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 3 – 27 

Julgamento dos processos de fiscalização 1000012403/2014 e 1000006399/2014: 28 

Com a palavra, a Conselheira Ianara Mansur, deu início aos relatos dos processos cujos 29 

interessados apresentaram recurso à Plenária do CAU/AL e a mesma fora definida como 30 

relatora. Acerca do processo 1000006399/2014, a Conselheira apresentou voto pelo 31 

arquivamento do processo e cancelamento da multa, tendo em vista que a atividade 32 

realizada pela profissional não se configurou como arquitetura de interiores. Tendo o voto 33 

seguido por unanimidade, a Plenária deliberou de acordo com a relatora. A respeito do 34 

processo 1000012403/2014, a relatora apresentou seu voto pelo acatamento do recurso 35 

interposto pela empresa UNINVEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 36 

alegando que a mesma já tinha registro no CREA e não atuava com atividades privativas 37 

de arquitetura e urbanismo. O voto também foi seguido pela unanimidade dos 38 

Conselheiros presentes à reunião, sendo deliberado pelo arquivamento do processo e 39 

cancelamento da multa imposta. 4 – Aprovação da prestação de contas até agosto 40 

2016: O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em uma 41 

apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem visualizar e 42 

acompanhar as contas de Janeiro a Agosto de 2016. Esta apresentação consta como 43 

anexo I a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. Ao fim da apresentação o plenário 44 

aprovou as contas de Janeiro a Agosto de 2016 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 45 

de Alagoas – CAU/AL. 5 – Apresentação de resultados do segundo quadrimestre do 46 
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CAU/AL: O diretor geral Norlan Dowell apresentou detalhadamente o plano de ação para 47 

o ano de 2016, informando os projetos que já haviam sido executados e os que ainda 48 

seriam executados até o fim do ano. Ao fim da apresentação o plenário aprovou o 49 

relatório quadrimestral da execução do Plano de Ação (2º Quadrimestre) do Conselho de 50 

Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. Após a aprovação dos resultados, a 51 

conselheira Nadja Fernandes precisou se ausentar da reunião, e com isso sua suplente, 52 

conselheira Ianara Mansur, a representou no decorrer da reunião. 6 – Aprovação do 53 

modelo de carta de exclusão dos nomes de conselheiros e funcionários de prêmios 54 

condicionados a pontuação sob vendas: O gerente técnico Thyago Aron apresentou o 55 

modelo individualizado da carta de pedido de exclusão dos nomes de conselheiros e 56 

funcionários dos prêmios condicionados a pontuação sob vendas, conforme solicitação 57 

realizada anteriormente para aprovação. Por 4 (quatro) votos a favor e 1 (um) contra, a 58 

Plenária deliberou pela sua aprovação. 7 – Informes: 7.1 – Comissão de Administração 59 

e Finanças – CAF/AL: Deliberação acerca das contas;  O gerente 60 

administrativo/financeiro Rodrigo Lopes informou que a Comissão de Administração e 61 

Finanças durante sua quarta reunião ordinária nesse ano que aconteceu no dia 23 de 62 

agosto, deliberou por unanimidade, pela NÃO execução dos Projetos e/ou Atividades que 63 

não prejudiquem a atividade fim do Conselho, bem como as diretrizes principais contidas 64 

no Plano de Ação e Orçamento – exercício 2016, pelo prazo de 60 dias contados a partir 65 

desta data, tendo em vista a baixa arrecadação até a presente data. 7.2 – Comissão de 66 

Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização: O gerente técnico Thyago 67 

Aron apresentou os números da fiscalização no corrente mês, conforme o ANEXO II desta 68 

ATA, como se aqui estivesse transcrito. Registros de seção técnica de pessoa jurídica: 69 

O gerente técnico Thyago Aron e o Analista de Fiscalização apresentaram as normativas 70 

sobre a obrigatoriedade de registro das seções técnicas mantidas nas lojas cujas vendas 71 

de seus produtos são vinculadas à elaboração de projetos por profissionais arquitetos e 72 

urbanistas, assunto este já discutido na Comissão de Exercício Profissional-CEP. Na 73 

apresentação também foi relatada a reunião realizada entre a equipe de fiscalização, o 74 

Diretor Geral Norlan Dowell e a gerente de uma loja da região. O gerente técnico informou 75 

que a ação a ser realizada deverá ser estudada, visando evitar prejuízos aos profissionais 76 

que hoje fazem parte dos quadros funcionais das lojas, tendo em vista que durante a 77 

reunião realizada os funcionários do Conselho foram alertados sobre a falta de recursos 78 

por parte de vários lojistas para manter arquitetos recebendo o mínimo profissional, que é 79 

exigido para o registro de empresas no CAU, podendo a ação culminar na perda do 80 

emprego de vários. Desta forma, os Conselheiros se incumbiram de estudar uma forma 81 

de ação estratégica a ser tomada neste caso, para minimizar as consequências negativas 82 

ao mercado de trabalho de arquitetura. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a 83 

Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como 84 

dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 22 horas e 25 minutos. E, para 85 

constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste 86 

conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada por mim, 87 

pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 22 de 88 

setembro de 2016. 89 

Conselheiros Titulares: 90 

Tânia Mª Marinho de Gusmão________________________________________________ 91 
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Vivaldo Ferreira Chagas Júnior ______________________________________________ 92 

Hermes Teixeira Campêlo __________________________________________________ 93 

Daniel de Gouvêa Lemos __________________________________________________ 94 

Nadja Barros Fernandes ___________________________________________________ 95 

Conselheiros Suplentes: 96 

Ianara Alves do Amaral Mansur ______________________________________________ 97 

Funcionários: 98 

Luiz Alberto Medeiros de Sá_________________________________________________ 99 

Norlan Dowell Vale de Brito _________________________________________________ 100 

Thyago Aron Torres Santos _________________________________________________ 101 

Pedro Diogo Peixoto Dantas ________________________________________________ 102 

José Rodrigo Lopes Pedro __________________________________________________ 103 

Carmem Beatriz de Melo Nunes ______________________________________________ 104 

Andréa Calheiros _________________________________________________________ 105 


