
 
 
 
 
 

 

SÚMULA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA – Nº 05/2017 
22/08/2017 14h:30 16h10 SEDE DO CAU/AL – MACEIÓ-AL 

 

 

1. ABERTURA 

 
O coordenador da CED/AL, Arquiteto e Urbanista Hermes Teixeira Campêlo, deu início aos 
trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da CED/AL, exercício 2017. Fez verificação de quórum e a 
leitura da pauta da presente reunião, dando início às discussões. 
 

2. INFORMES 

  
2.1 Não houve. 
 
  

3. CORRESPONDÊNCIAS 

 
3.1 Não houve. 
 

4. PAUTA 

 
4.1 Leitura e aprovação da Súmula e das Deliberações da 4ª reunião: 
 
 O Coordenador Hermes Campelo fez a leitura da Sumula e deliberações.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 09-2017): 
Aprovar Sumula da Reunião Ordinária 004/2017 CED-CAU/AL, Deliberações 07-2017 CED-
CAU/AL e 08-2017 CED-CAU/AL 
 
4.2 Minuta de resposta com esclarecimentos para lojas e grupos de 
comissionamento, conforme solicitaram em questionamento ao nosso convite de 
reunião: 
 
 O Coordenador Hermes Campelo fez a leitura da minuta de oficio. Após um debate 
sobre o conteúdo, o documento foi aprovado.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 10-2017): 
Aprovar MINUTA DE RESPOSTA com esclarecimentos para lojas e grupos de 
comissionamentos, sobre a rodada de conversa realizada pelo CAU/AL, conforme solicitaram 
em questionamento ao nosso convite de reunião. 
 
4.3 Prorrogação por 120 dias de processo ético-disciplinar 526793/2017: 
 

REUNIÃO COORDENADA POR HERMES TEIXEIRA CAMPÊLO 
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SECRETÁRIO KARINNE FARIAS 

PARTICIPANTES 
 
 
 
 

 
HERMES TEIXEIRA CAMPÊLO (COORDENADOR) 

DANIEL DE GOUVÊA LEMOS 
 
EDGAR F. DO NASCIMENTO FILHO 



 
 
 
 
 

 

 O Coordenador Hermes Campelo passou a palavra para o relator do processo. O 
Conselheiro Edgar filho explicou a necessidade de prorrogação do prazo, uma vez que a 
denunciante comprovou a urgência da viagem para o exterior com apresentação das 
passagens, e que devido à gravidade dos fatos referente a denúncia, é de extrema 
importância garantir a participação dela na oitiva.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 11-2017): 
Aprovar prorrogação por 120 (cento e vinte) dias do processo ético-disciplinar 526793/2017; 
E encaminhar o pleito para apreciação da Plenária CAU/AL 
 
4.4 Distribuição do processo 521605/2017 para conselheiro relator (juízo de 
admissibilidade): 
 
 Após leitura da denúncia, o ponto de pauta foi posto em votação.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 12-2017): 
Aprovar a indicação para relatoria do processo 521605/2017, Conselheiro Edgar Filho, no 
âmbito a matéria. 
 
 
4.5 Distribuição do processo 559546/2017 para conselheiro relator (juízo de 
admissibilidade) – Possível alteração de documento oficial: 
 
 Após leitura da denúncia, o ponto de pauta foi posto em votação.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 13-2017): 
Aprovar a indicação para relatoria do processo 559546/2017, Conselheiro Daniel Lemos, no 
âmbito a matéria. 
 
4.6 Distribuição do processo 559384/2017 para conselheiro relator (juízo de 
admissibilidade) – Oferta de projeto gratuito: 
 
 Após leitura da denúncia, o ponto de pauta foi posto em votação.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 14-2017): 
Aprovar a indicação para relatoria do processo 559384/2017, Conselheiro Edgar Filho, no 
âmbito a matéria. 
 

5. EXTRA PAUTA 

 
5.1 Não houve. 
 

6. ENCERRAMENTO 

 
O Conselheiro Hermes Teixeira Campêlo agradeceu a presença de todos e franqueou a 
palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 16 
horas e 10 minutos. E, para constar, eu, Assessora Karinne Farias, secretário ad hoc deste 
Conselho, lavrei a presente Súmula, que após lida e aprovada, é assinada por mim, e 
demais presentes a reunião. 
 
HERMES TEIXEIRA CAMPELO (Coordenador)___________________________________ 
 
DANIEL DE GOUVÊA LEMOS (Membro) ________________________________________ 
 
EDGAR F. DO NASCIMENTO FILHO (Membro)____________________________________ 
 



 
 
 
 
 

 

KARINNE FARIAS (Assessor da CED/AL – Secretário Ad hoc) _______________________ 


