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ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EXERCÍCIO 2016 DA COMISSÃO 1 

ESPECIAL DE OBRAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 2 

ALAGOAS – CAU/AL. Às 16 horas do dia 16 (dezesseis) do mês de fevereiro do ano de 3 

2016 (dois mil e dezesseis), na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony Trade Center, 4 

Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se a 5 

Coordenador da Comissão Hermes Teixeira Campelo,  o Conselheiro Edgar Francisco do 6 

nascimento Filho e o Conselheiro Vivaldo Chagas. Na condição de participante, o 7 

funcionário Norlan Dowell (Diretor Geral).  PAUTA: I – Especificação dos modelos dos ar-8 

condicionados a serem adquiridos pelo CAU/AL; II - Definição dos mobiliários para os 9 

novos ambientes, conforme leiaute interno fornecido e aprovado em projeto; III – Análise e 10 

aprovação do 1º Boletim de medição da obra; IV - Análise dos pedidos de alterações de 11 

itens especificados em projeto, conforme relatório da empresa contratada / diário de obra: 12 

a – Análise e aprovação para alteração do piso constante na planilha orçamentária, 13 

"Tecnogress capadócia bege 43x93cm"; b - Definição da arte do adesivo perfurado; c - 14 

Serviços não planilhados; O Coordenador Hermes Campelo, verificando a existência de 15 

quórum, deu por iniciada a sessão às 16h. Analisando o ponto de pauta I, a palavra foi 16 

passada para o Diretor Geral Norlan Dowell, que fez um relato sobre os tipos de 17 

equipamentos, comparativo de vantagens e desvantagens. Após a apresentação, ficou 18 

deliberado por unanimidade: 1 – O modelo de ar condicionado “CASSET”, nas áreas de 19 

atendimento, gerencia técnica e fiscalização, na potência de 60.000btus (total de 02); 20 

Adoção de modelo de ar condicionado “Hi Wall” Inverter, nas seguintes áreas: 01 unidade 21 

de 12.000 Btus – Sala Presidência; 01 unidade de 18.000 Btus - Gerencia Administrativa / 22 

Financeira; 02 unidades de 30.000 Btus – Auditório. Adentrando no ponto de pauta II, foi 23 

deliberado pelos Conselheiros a adesão ATA Federal, seguindo o leiaute interno fornecido 24 

no projeto da sede, adotando o padrão / dos mobiliários já utilizados na atual sede do 25 

CAU/AL, considerando a proposta mais vantajosa. Iniciando o ponto de pauta III, por 26 

unanimidade foi designado como relator da CEO-CAU/AL, o conselheiro Vivaldo Ferreira 27 

Chagas Júnior, para apreciação da matéria no âmbito da comissão. Em ato contínuo, 28 

Coordenador Hermes Campelo suspendeu a sessão às 16h:54 para realização de visita in 29 

loco para realização de vistoria da obra. Após retorno da visita, às 18:40min, coordenador 30 

reabriu a sessão, dando continuidade ao ponto de pauta IV. Fica definido: Aprovar 31 

alteração da especificação do piso constante na planilha orçamentária, "Tecnogress 32 

capadócia bege 46x93cm”, para o piso “Bahia Marfim”, com as dimensões 60x60cm, 33 

desde que o valor seja menor ou similar ao da planilha e que o prazo de entrega do 34 

fornecedor não ultrapasse o prazo de10 (dez) dias corridos a contar da data subsequente 35 

desta reunião, mediante a não fabricação do piso inicialmente especificado; Aprova 36 

também a utilização do item “rodapé” na especificação “Bahia Marfim”, com altura de 37 

07cm; determina prazo para entrega da nova paginação de piso pelos projetistas, dentro 38 

de 05 dias corridos, a contar da data subsequente desta reunião ordinária; Fica 39 

determinado a realização de reunião na obra entre os projetistas, empresa responsável 40 

pela execução e CEO, na próxima quinta feira, 18.02.2016, às 16h, para exaurir quaisquer 41 

dúvidas relativas ao andamento das obras; Realização de reunião, no prazo máximo de 42 

05 (cinco) dias entre os projetistas e a empresa responsável pela execução, a contra da 43 

data subsequente desta reunião, para que sejam dirimidas todas as dúvidas do projeto e 44 

planilha orçamentária; Apresentação do relatório, resultado da reunião do dia 18.02.2016, 45 

no prazo máximo de 03 (três) dias; O coordenador Hermes campelo, inseriu em pauta o 46 
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relatório do Conselheiro Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, referente a solicitação de 47 

pagamento da 1° Boletim medição de serviços, o que foi apreciado e aprovado por todos 48 

os Conselheiros presentes. ENCERRAMENTO: O Coordenador Hermes Teixeira 49 

Campelo agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, 50 

como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 20 horas e 40 minutos. E, para 51 

constar, eu, Diretor Geral, Norlan Dowell, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que 52 

após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros 53 

presentes à sessão. Maceió, 16 de fevereiro de 2016. 54 
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