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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EXERCÍCIO 2016 DA COMISSÃO DE ÉTICA 1 
E DISCIPLINA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – 2 
CAU/AL. Às 17 horas do dia 07 (sete) do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), 3 
na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade 4 
de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se a Coordenador da Comissão Hermes Teixeira 5 
Campelo e o Conselheiro Daniel de Gouvêa Lemos. Na condição de participante, o 6 
funcionário Thyago Aron Torres Santos (Gerente Técnico) e a Karine Farias (Assessora 7 
Jurídica) PAUTA: I – Denuncia 4942/2015 – XXXXXXXXXXXXXX (sem recurso ao CAU/BR); 8 
II - Denúncia 320986/2015 - SMCCU - Arquivamento (sem resposta do pedido de 9 
esclarecimentos). III – Carta aberta e manifesto - Campanha contra a RT (2ª fase) – processo 10 
n° 366734/2016; O Coordenador Hermes Campelo, verificando a existência de quórum, deu 11 
por iniciada a sessão às 17h.  Analisando o ponto de pauta I, o Coordenador informou que 12 
não houve recurso ao CAU/BR referente à denúncia n° 4942/2015, conforme estabelece a 13 
Resolução n. 34. Mediante isto, informou que o processo estava encerrado e será enviado ao 14 
arquivo. Todos os conselheiros presentes concordaram. Adentrando ao ponto de pauta II, o 15 
Coordenador informou que não houve resposta da SMCCU ao Ofício 03/2015 – CED/AL, 16 
CAU/AL, de 01 de dezembro de 2015, que solicitava cópias dos projetos aprovados em meio 17 
físico e digital (AutoCAD versão 2007 ou superior) referente ao processo 04000.77974/2014 18 
(solicitação de alvará e devidas renovações), bem como cópias na íntegra dos autos, de 19 
forma a auxiliar esta Comissão na apuração das possíveis responsabilidades éticas e 20 
disciplinares da autora. Mediante isto, informou que o processo estava encerrado e será 21 
enviado ao arquivo. Todos os conselheiros presentes concordaram pelo arquivamento. 22 
Referente ao ponto de pauta III, o Coordenador Hemes Campelo leu a carta aberta e 23 
manifesto entregues por um grupo de profissionais (processo n. 366734/2016), somando 24 
cerca de 90 (noventa) assinaturas, com o pedido de retirada/fim da campanha do CAU/BR 25 
sobre a Reserva Técnica, 2ª fase. Após um breve debate, ficou definido pelos presentes 26 
encaminhar ao CAU/BR a referida Carta Aberta e Manifesto abaixo assinada pelos 27 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo, contra a campanha denominada “Arquitetos Pela 28 
Ética”, veiculada pelo CAU/BR e os CAU/UF, tendo em vista o legítimo direito de 29 
manifestação, não exercendo esta Comissão juízo de valor no presente momento. 30 
ENCERRAMENTO: O Coordenador Hermes Teixeira Campelo agradeceu a presença de 31 
todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, 32 
encerrou a sessão às 18 horas e 04 minutos. E, para constar, eu, Gerente Técnico, Thyago 33 
Aron, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, 34 
pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 07 de abril de 2016. 35 
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