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ATA DA 50ª 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 13 (treze) do mês de outubro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 3 

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

capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Tânia Maria Marinho de Gusmão, Vivaldo 5 

Ferreira Chagas Júnior, Daniel de Gouvêa Lemos, Edgar Francisco do Nascimento Filho e 6 

Hermes Teixeira Campêlo; A Conselheira Suplente Margíria Mercia Carvalho Oliveira 7 

França; O Conselheiro Federal Heitor Antônio Maia da Silva Dores; Estavam presentes, 8 

também, os funcionários do CAU/AL: Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor Geral; Luiz 9 

Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial; Pedro Diogo Peixoto Dantas – Analista de 10 

Fiscalização, José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro; Thyago 11 

Aron Torres Santos – Gerente Técnico e Karine Farias – Assessora jurídica. PAUTA: 1 – 12 

Leitura e validação da ata da 49ª Sessão Plenária Ordinária; 2 – Aprovação do modelo de 13 

placa de obra; 3 – Apreciação do relatório e voto do processo Ético-Disciplinar 14 

n°363853/2016; 4 – Apreciação do relatório e voto do processo Ético-Disciplinar 15 

n°363398/2016; 5 – Apreciação do relatório e voto do processo Ético-Disciplinar 16 

n°360872/2016; 6 – Apreciação do relatório e voto do processo Ético-Disciplinar 17 

n°360877/2016; 7 – Definições acerca das comemorações do dia do arquiteto; 8 – 18 

Apreciação e aprovação do laudo técnico para a Defensoria Pública de Alagoas; 9 – 19 

Informes: 9.1 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com a empresa Rui 20 

Jesus Pena Juliano; Workshop Empreendedorismo para Arquitetos. 9.2 – Comissão de 21 

Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização. A presidente Tânia Gusmão, 22 

verificando a existência de quórum, instaurou a reunião às 18h35min externando seu 23 

agradecimento a todos. 1 – Leitura e validação da ata da 49ª Sessão Plenária 24 

Ordinária; A presidente solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da 25 

ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 2 – Aprovação do 26 

modelo de placa de obra: O gerente técnico Thyago Aron apresentou 03 (três) modelos 27 

de placas de obra, com informações conforme a resolução nº 75 do CAU/BR e com o 28 

objetivo de servir de modelo a ser usado pelos profissionais do Estado de Alagoas, com 29 

os arquivos a serem disponibilizados no site do Conselho. Após grande discussão sobre 30 

os modelos apresentados, e se deveriam ser disponibilizados ou não, foi aberta a votação 31 

e por 04 (quatro) votos contra, 01 (uma) abstenção e apenas 01 (um) voto a favor, os 32 

modelos de placa de obra não foram aprovados e foi solicitado encaminhamento ao 33 

CAU/BR de solicitação de emissão de placa padrão a ser gerada diretamente pelo 34 

profissional no ambiente SICCAU (em pdf) já com os dados preenchidos migrados do 35 

RRT, e anexo a ela, um manual de confecção para impressão, de forma a garantir um 36 

padrão e durabilidade mínima das placas nas obras. Foi sugerido também que a placa 37 

fosse identificada com Código QR (sigla do inglês Quick Response), que é um código de 38 

barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones 39 

celulares equipados com câmera, facilitando a identificação e pesquisa no SICCAU pelo 40 

fiscal, outro órgão de fiscalização e sociedade, da veracidade das informações 41 

apresentadas. 3 – Apreciação do relatório e voto do processo Ético-Disciplinar 42 

n°363853/2016: O Conselheiro relator Edgar Filho leu o seu relatório que ao seu fim foi 43 

aprovado por todos os presentes. 4 – Apreciação do relatório e voto do processo 44 

Ético-Disciplinar n°363398/2016: O Conselheiro relator Edgar Filho leu o seu relatório 45 

que ao seu fim foi aprovado por todos os presentes. 5 – Apreciação do relatório e voto 46 
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do processo Ético-Disciplinar n°360872/2016: O Conselheiro relator Daniel Lemos leu 47 

o seu relatório que ao seu fim foi aprovado por todos os presentes. 6 – Apreciação do 48 

relatório e voto do processo Ético-Disciplinar n°360877/2016: O Conselheiro relator 49 

Daniel Lemos leu o seu relatório que ao seu fim foi aprovado por todos os presentes. 50 

Após a aprovação do relatório e parecer da Comissão de Ética e Disciplina, o Conselheiro 51 

Estadual Daniel Lemos e o Conselheiro Federal Heitor Maia precisaram se ausentar da 52 

reunião. 7 – Definições acerca das comemorações do dia do arquiteto: Foi aprovado 53 

o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) para custear os prêmios do II Prêmio Zélia 54 

Maia Nobre, assim como evento comemorativo ao dia do arquiteto. Ficou decidido 55 

também que o evento comemorativo ao dia do arquiteto acontecerá no dia 13 (treze) de 56 

dezembro de 2016, onde serão premiados os ganhadores do II Prêmio Zélia Maia Nobre. 57 

Na oportunidade também será inaugurada oficialmente a sede própria do CAU/AL, com 58 

posicionamento de placa. 8 – Apreciação e aprovação do laudo técnico para a 59 

Defensoria Pública de Alagoas: A presidente Tânia Gusmão perguntou ao coordenador 60 

da Comissão Temporária de Obras, conselheiro Hermes Campêlo, como estava o 61 

andamento do laudo técnico. O Conselheiro prontamente apresentou e explicou aos 62 

presentes seu relatório explicando-o de maneira detalhada. Durante a apresentação a 63 

presidente Tânia Gusmão sugeriu algumas mudanças de melhorias em alguns pontos, no 64 

qual foi atendida. Ao fim da apresentação e com todas as mudanças de melhorias 65 

realizadas, o Laudo Técnico referente a Unidade de Internação Feminina – UIF, localizada 66 

no conjunto Rui Palmeira no bairro da Serraria em Maceió – Alagoas foi aprovado por 03 67 

(três) votos a favor e 02 (duas) abstenções, tendo também 04 (quatro) ausências. O 68 

Laudo Técnico fica apensado nesta ATA, como anexo I. 9 – Informes: 9.1 – Comissão de 69 

Ensino e Formação – CEF/AL: Convênio com a empresa Rui Jesus Pena Juliano: O 70 

Coordenador da Comissão de Ensino e Formação Vivaldo Chagas informou que o 71 

Conselho já havia feito convênio com a Rui Jesus Pena Juliano, para o curso de Perícias 72 

Judiciais, e que esse convênio encerrou-se ao fim da realização do curso no dia 07 de 73 

julho de 2016. Com o sucesso do curso em Maceió, a empresa havia solicitado 74 

novamente convênio para o curso de Perícias Judiciais quando este for realizado de 75 

maneira presencial em Maceió, assim como para o curso ministrado online. Os benefícios 76 

para os associados seriam de 10% no valor do curso para a modalidade presencial e 15% 77 

para a modalidade à distância. Tendo em vista a boa experiência com o curso realizado 78 

em julho, assim como o bom relacionamento com a empresa, a Comissão se colocou a 79 

favor da realização do convênio, que está em processo de tramitação. Workshop 80 

Empreendedorismo para Arquitetos: O Conselheiro Vivaldo Chagas informou que a 81 

Comissão havia concedido o apoio a empresa baseada no Rio Grande do Sul, Inovadores 82 

Soluções Empresariais, que estava trazendo para Maceió o Workshop 83 

Empreendedorismo para Arquitetos, workshop esse que já teve 10 turmas em outros 84 

estados do Brasil como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, entre outros. O evento 85 

acontecerá nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016 no período noturno e fará uso das 86 

instalações do auditório do Conselho. O conselheiro informou que a Comissão achava o 87 

workshop muito interessante, após terem estudado os módulos do workshop e currículo 88 

dos facilitadores, dentre eles um arquiteto e urbanista. A Comissão sugeriu que se fizesse 89 

uma semana do arquiteto, que poderia começar no dia 07 de dezembro com o Workshop 90 

e terminar no dia 09 de dezembro com a premiação do Prêmio Zélia Maia Nobre, além de 91 

comemorar o dia do arquiteto. A sugestão não foi aceita pelos demais presentes, ficando 92 
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o workshop nos dias 07 e 08 de dezembro e o evento comemorativo ao dia do arquiteto 93 

no dia 13 de dezembro de 2016 conforme deliberado anteriormente. 9.2 – Comissão de 94 

Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização: Este informe foi adiado 95 

para a próxima sessão plenária ordinária. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a 96 

Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como 97 

dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 22 horas e 15 minutos. E, para 98 

constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste 99 

conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada por mim, 100 

pela Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 13 de 101 

outubro de 2016. 102 
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