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ATA DA 56ª 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 27 (vinte e sete) do mês de abril do ano de 2017 (dois mil e 3 

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

Mangabeiras, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Daniel de Gouvêa 5 

Lemos, Edgar Francisco do Nascimento Filho, Vivaldo Ferreira Chagas Júnior, Ricardo 6 

Victor Rodrigues Barbosa e Hermes Teixeira Campêlo; As Conselheiras Suplentes 7 

Margíria Mercia Carvalho Oliveira França e Ianara Alves do Amaral Mansur; Estavam 8 

presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Luiz Alberto Medeiros de Sá – Assessor 9 

Especial; José Rodrigo Lopes Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro; Thyago Aron 10 

Torres Santos – Gerente Técnico, e Karine Farias – Assessora jurídica. PAUTA: 1 – 11 

Leitura e validação da ata da 55ª Sessão Plenária Ordinária; 2 – Julgamento do recurso à 12 

plenária processo de fiscalização 1000024648/2015; 3 – Julgamento do recurso à plenária 13 

processo de fiscalização 1000026828/2015; 4 – Aprovação de minuta de edital Prêmio 14 

Zélia Maia Nobre 2017; 5 – Prestação de contas março 2017; 6 – Designação de 15 

conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000024713/2015; 7 – 16 

Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 17 

1000034277/2016; 8 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 18 

de fiscalização 1000024458/2015; 9 – Designação de conselheiro relator do recurso à 19 

plenária processo de fiscalização 1000021821/2015; 10 – Designação de conselheiro 20 

relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000012460/2015; 11 – Designação 21 

de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000041032/2016; 22 

12 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 23 

1000037479/2016; 13 – Análise e aprovação da DELIBERAÇÃO N° 02-2017 CED-24 

CAU/AL, referente à minuta de ofício / notificação extrajudicial direcionada aos programas 25 

de bonificação a especificadores do Estado de Alagoas; 14 – Solicitação de apoio 26 

institucional do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas – 27 

SINDUSCON; 15 – Informes: 15.1 – Presidência: Lei de Acesso a Informação – 28 

divulgação de e-mail dos conselheiros no site; Criação de Colegiado; Cartilha de 29 

acessibilidade; Agenda com Prefeitos e Vereadores; Definição de agenda positiva; Edital 30 

ATHIS; 15.2 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL: Números da fiscalização 31 

março 2017; Apresentação de Parecer nº 475859 da ASJUR–CAU/AL (Registros de PJ no 32 

CAU que possuem Departamento de Projetos - Lei nº 6839-80); 15.3 – Gerência 33 

Administrativa e Financeira: 2º Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento, finanças 34 

e procedimentos Administrativos do CAU + GESPUBLICA de 2017 e Seminário das 35 

Comissões de Planejamento e Finanças. O vice-presidente Daniel Lemos, verificando a 36 

existência de quórum, instaurou a reunião às 19h15min externando seu agradecimento a 37 

todos. 1 – Leitura e validação da ata da 55ª Sessão Plenária Ordinária: O vice-38 

presidente solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu 39 

fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 2 – Julgamento do recurso à 40 

plenária processo de fiscalização 1000024648/2015: O Conselheiro Hermes Teixeira 41 

Campêlo fez o relato do seu relatório, e ao seu fim os demais conselheiros presentes 42 

acompanharam o voto do relator pelo arquivamento e cancelamento da multa aplicada. 3 43 

– Julgamento do recurso à plenária processo de fiscalização 1000026828/2015: O 44 

Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo apresentou o seu relatório, e ao seu fim os demais 45 

conselheiros presentes acompanharam o voto do relator pelo arquivamento e manutenção 46 
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da multa aplicada. Após esse ponto de pauta a Conselheira Ianara Mansur precisou 47 

ausentar-se da reunião às 19h45min. 4 – Aprovação de minuta de edital Prêmio Zélia 48 

Maia Nobre 2017: O assessor especial, Luiz de Sá, fez a apresentação da minuta de 49 

edital do Prêmio Zélia Maia Nobre 2017, aprovado pela Comissão de Ensino e Formação. 50 

Ao fim da apresentação o edital foi aprovado por todos os conselheiros presentes. 5 – 51 

Prestação de contas março 2017: O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes 52 

externou em uma apresentação em powerpoint para que todos os presentes pudessem 53 

visualizar e acompanhar a prestação de contas de março de 2017. Esta apresentação 54 

consta como anexo I a esta ATA como se aqui estivesse transcrita. Ao fim da 55 

apresentação o plenário aprovou as contas até março de 2017 do Conselho de 56 

Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 6 – Designação de conselheiro relator 57 

do recurso à plenária processo de fiscalização 1000024713/2015: Foi designado o 58 

Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo como relator do processo de fiscalização n° 59 

1000024713/2015, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 7 – Designação de 60 

conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000034277/2016: 61 

Foi designado o Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo como relator do processo de 62 

fiscalização n° 1000034277/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 8 – 63 

Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 64 

1000024458/2015: Foi designado o Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo como relator 65 

do processo de fiscalização n° 1000024458/2015, cujo recurso foi apresentado de forma 66 

tempestiva. 9 – Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de 67 

fiscalização 1000021821/2015: Foi designado o Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo 68 

como relator do processo de fiscalização n° 1000021821/2015, cujo recurso foi 69 

apresentado de forma tempestiva. 10 – Designação de conselheiro relator do recurso 70 

à plenária processo de fiscalização 1000012460/2015: Foi designado o Conselheiro 71 

Daniel de Gouvêa Lemos como relator do processo de fiscalização n° 1000012460/2015, 72 

cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 11 – Designação de conselheiro 73 

relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000041032/2016: Foi 74 

designado o Conselheiro Daniel de Gouvêa Lemos como relator do processo de 75 

fiscalização n° 1000041032/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 12 – 76 

Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 77 

1000037479/2016: Foi designado o Conselheiro Daniel de Gouvêa Lemos como relator 78 

do processo de fiscalização n° 1000037479/2016, cujo recurso foi apresentado de forma 79 

tempestiva. 13 – Análise e aprovação da DELIBERAÇÃO N° 02-2017 CED-CAU/AL, 80 

referente à minuta de ofício / notificação extrajudicial direcionada aos programas de 81 

bonificação a especificadores do Estado de Alagoas: O envio dos ofícios com as 82 

notificações ficarão adiadas até a realização de reuniões com os programas de 83 

bonificação a especificadores do Estado de Alagoas, lojistas, profissionais e etc, no prazo 84 

de 60 dias, e serão coordenadas pela Comissão de Ética e Disciplina – CED/AL. A 85 

CED/AL deverá garantir uma apresentação dos regramentos jurídicos acerca do assunto 86 

da Reserva Técnica – RT, os efeitos negativos da prática e as principais infrações que os 87 

arquitetos podem estar incorrendo, bem como, deixar expressa solicitação do CAU/AL 88 

para cumprimento da Lei. Deverá destacar também que essa prática é vetada pelo Código 89 

do Direito do Consumidor – CDC, e qualquer especificador, independente da sua 90 

formação, estará infringido a Lei. 14 – Solicitação de apoio institucional do Sindicato 91 

da Indústria da Construção do Estado de Alagoas – SINDUSCON: O vice-presidente 92 
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Daniel Lemos solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura do ofício 93 

convite do sindicato, e ao fim da leitura todos os presentes decidiram conceder o apoio 94 

institucional ao Seminário Ética & Compliance para uma Gestão Eficaz, do Sindicato da 95 

Indústria da Construção do Estado de Alagoas – SINDUSCON. 15 – Informes: 15.1 – 96 

Presidência - Lei de Acesso a Informação – divulgação de e-mail dos conselheiros 97 

no site: Foi informado que os e-mails institucionais dos conselheiros titulares haviam sido 98 

desativados por falta de uso, e que se fazia necessário à divulgação de outros endereços 99 

de e-mail para atender a lei de acesso à informação. Dessa forma foram disponibilizados 100 

os seguintes e-mails para divulgação no website do Conselho: Conselheiro Daniel Lemos 101 

(agralemosarquitetos@hotmail.com), Conselheira Nise Sarmento 102 

(nasarmento@hotmail.com), Conselheiro Edgar Filho (efnfilho@gmail.com), Conselheiro 103 

Hermes Câmpelo (htcampelo@hotmail.com), Conselheiro Vivaldo Chagas 104 

(vivaldo@vjarquitetos.arq.br), Conselheiro David Guerra (zehdavid@uol.com.br), 105 

Conselheira Nadja Barros (nadjabarros@gmail.com), Conselheiro Ricardo Victor 106 

(rvictor@arapiraca.ufal.br). Criação de Colegiado: Foi informado da necessidade da 107 

criação de em colegiado, conforme disposto no Regimento Interno do CAU/AL. Com isso 108 

foi decidido que a presidente irá agendar uma reunião com as Comissões de Exercício 109 

Profissional e de Ensino e Formação para tratar desse assunto. Cartilha de 110 

acessibilidade: A Comissão de Exercício Profissional informou que estava tratando do 111 

assunto e que havia feito convite ao consultor que ajudou na elaboração da cartilha para 112 

uma reunião, mas o mesmo encontra-se em viagem no momento. Assim que o consultor 113 

retornar irá ser feito um novo contato. Agenda com Prefeitos e Vereadores: Foi 114 

informado que a assessoria de comunicação estava tentando reunião com os prefeitos na 115 

Associação dos Municípios Alagoanos – AMA, para apresentar a carta aberta elaborada 116 

pelo CAU/BR aos prefeitos e vereadores. Definição de agenda positiva: O vice-117 

presidente informou que havia conseguido gratuitamente um palestrante com a Placo do 118 

Brasil, que apresentaria palestra com o tema A Evolução das Vedações Verticais. A 119 

palestra está prevista para o dia 06 de junho de 2017. Edital ATHIS: A assessoria jurídica 120 

informou que havia enviado o edital no dia de ontem, 26/04/2017, para a apreciação da 121 

presidência. 15.2 – Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL - Números da 122 

fiscalização março 2017: Pelo passar da hora o vice-presidente Daniel Lemos solicitou 123 

que este informe fosse adiado para a próxima plenária ordinária. Apresentação de 124 

Parecer nº 475859 da ASJUR–CAU/AL (Registros de PJ no CAU que possuem 125 

Departamento de Projetos - Lei nº 6839-80): Pelo passar da hora o vice-presidente 126 

Daniel Lemos solicitou que este informe fosse adiado para a próxima plenária ordinária. 127 

15.3 – Gerência Administrativa e Financeira - 2º Seminário Técnico de Planejamento, 128 

Orçamento, finanças e procedimentos Administrativos do CAU + GESPUBLICA de 129 

2017 e Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças: Dos pontos 130 

apresentados e discutidos no seminário foram tirados alguns encaminhamentos dos quais 131 

será apresentado na reunião da CPFi-CAU/BR para análise e posterior validação das 132 

propostas. Sendo elas: 1 - Relatórios de Gestão Quadrimestrais e Prestação de Contas 133 

Trimestrais: Unificação dos dois Relatórios, e a necessidade de simplificação das 134 

Planilhas. Desta forma, foi proposto a formação de um grupo de trabalho, ( Inicialmente 135 

com, Paulo/Pedro-CAU/MG, Mesaque/Roberto-CAU/SP, Daniela-CAU/DF, 136 

Bimbi/Cheila/Rodrigo-CAU/RS, Rodrigo-CAU/AL, e mais alguém que possa se juntar ao 137 

grupo); 2 - Utilização do intervalo de tolerância (bandas) considerando as regionalidades e 138 
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porte dos CAU/UFs; Exemplo: •Fiscalização 18 a 22%, •Atendimento 8 a 12%, 139 

•Comunicação 2 a 4%, •Objetivos Estratégicos locais 4 a 8% 2.1 - Utilização dos recursos 140 

do CSC e Fundo para atendimento das metas estratégicas; 2.2 - Vincular as metas 141 

financeiras aos Indicadores desenvolvidos no Planejamento Estratégico e criação de 142 

novos Indicadores de mensuração não financeiros específicos; 3 - Encontro de Contas do 143 

CSC a exemplo do que ocorre no TAQ e 0800; 4 - Criação da Resolução de cobrança de 144 

multa ética e de fiscalização (sugestão da Conselheira  Gislaine Vargas Saibro - CAU/RS); 145 

5 - Criação da Resolução para utilização de recursos (receita de capital) para aquisição de 146 

sistema de TI; 6 - Calendário de reuniões em conjunto com a CPFi-CAU/BR para 147 

apresentação das propostas técnicas e prazo para a solução das propostas apresentadas. 148 

Por fim, nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu a presença de todos e 149 

franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou-se a 150 

sessão às 22 horas e 45 minutos. E, para constar, eu Luiz Alberto Medeiros de Sá – 151 

Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida 152 

e aprovada por todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por todos os Conselheiros 153 

presentes à sessão. Maceió/AL, 27 de abril de 2017. 154 
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