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ATA DA 63ª 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 16 (dezesseis) do mês de novembro 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: Tânia Maria Marinho 5 

de Gusmão, Nise de Araújo Sarmento, Edgar Francisco do Nascimento Filho, Vivaldo 6 

Ferreira Chagas Júnior e Ricardo Victor Rodrigues Barbosa; O Conselheiro Federal Heitor 7 

Maia; Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Luiz Alberto Medeiros de 8 

Sá – Assessor Especial, Norlan Dowell Vale de Brito – Diretor Geral, José Rodrigo Lopes 9 

Pedro – Gerente Administrativo/Financeiro, Thyago Aron Torres Santos – Gerente 10 

Técnico, Beatriz Nunes – Assessora de Comunicação e Andréa Calheiros – Assessora 11 

jurídica. PAUTA: 1 - Validação da ata da 61ª Sessão Plenária Ordinária; 2 - Validação da 12 

ata da 62ª Sessão Plenária Ordinária; 3 - Aprovação da deliberação plenária Ad 13 

Referendum nº 01-2017; 4 - Aprovação da deliberação plenária Ad Referendum nº 02-14 

2017; 5 - Aprovação da deliberação plenária Ad Referendum nº 03-2017; 6 - Designação 15 

de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000024678/2015; 7 16 

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

1000052429/2017; 8 - Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 18 

de fiscalização 1000050992/2017; 9 - Designação de conselheiro relator do recurso à 19 

plenária processo de fiscalização 1000050988/2017; 10 - Designação de conselheiro 20 

relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000052093/2017; 11 - Designação 21 

de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000049135/2017; 22 

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

1000046909/2017; 13 - Solicitação de apoio institucional da empresa ARCO 180°; 14 - 24 

Aprovação das contas do terceiro trimestre; 15 - Aprovação do Regimento Interno, 25 

Organograma e Plano de Carreira e Salários; 16 – Informes - 16.1 – Presidência: Edital 26 

ATHIS; 16.2 – Comissão de Ensino e Formação – CEF/AL: Prêmio Zélia Maia Nobre. 1 - 27 

Validação da ata da 61ª Sessão Plenária Ordinária: A presidente solicitou que o 28 

assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu fim foi aprovada e assinada 29 

por todos nela presentes. 2 - Validação da ata da 62ª Sessão Plenária Ordinária: A 30 

presidente solicitou que o assessor especial Luiz de Sá fizesse a leitura da ATA e ao seu 31 

fim foi aprovada e assinada por todos nela presentes. 3 - Aprovação da deliberação 32 

plenária Ad Referendum nº 01-2017: Foi aprovada por todos os conselheiros presentes 33 

a Deliberação Plenária AD REFERENDUM 01/2017 de 19 de outubro de 34 

2017, que  prorrogou o prazo de inscrições do Edital ATHIS até o dia 31 de outubro de 35 

2017. 4 - Aprovação da deliberação plenária Ad Referendum nº 02-2017: Foi aprovada 36 

por todos os conselheiros presentes Deliberação Plenária AD REFERENDUM 02/2017 37 

de 19 de outubro de 2017, que  concede o apoio institucional na divulgação da IV SLAT – 38 

Semana Luz no Ambiente Tropical. 5 - Aprovação da deliberação plenária Ad 39 

Referendum nº 03-2017: Foi aprovada por todos os conselheiros presentes a 40 

Deliberação Plenária AD REFERENDUM 03/2017 de 19 de outubro de 41 

2017, que  concede o apoio institucional na divulgação da Ecos Urbanos - Encontros 42 

para Criação de Oportunidades e Soluções. 6 - Designação de conselheiro relator do 43 

recurso à plenária processo de fiscalização 1000024678/2015: Foi designado o 44 

Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de 45 

fiscalização n° 1000024678/2015, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 7 - 46 
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Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 47 

1000052429/2017: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho 48 

como relator do processo de fiscalização n° 1000052429/2017, cujo recurso foi 49 

apresentado de forma tempestiva. 8 - Designação de conselheiro relator do recurso à 50 

plenária processo de fiscalização 1000050992/2017: Foi designado o Conselheiro 51 

Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 52 

1000050992/2017, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 9 - Designação de 53 

conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000050988/2017: 54 

Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do 55 

processo de fiscalização n° 1000050988/2017, cujo recurso foi apresentado de forma 56 

tempestiva. 10 - Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo 57 

de fiscalização 1000052093/2017: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do 58 

Nascimento Filho como relator do processo de fiscalização n° 1000052093/2017, cujo 59 

recurso foi apresentado de forma tempestiva. 11 - Designação de conselheiro relator 60 

do recurso à plenária processo de fiscalização 1000049135/2017: Foi designado o 61 

Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho como relator do processo de 62 

fiscalização n° 1000049135/2017, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 12 - 63 

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

1000046909/2017: Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho 65 

como relator do processo de fiscalização n° 1000046909/2017, cujo recurso foi 66 

apresentado de forma tempestiva. 13 - Solicitação de apoio institucional da empresa 67 

ARCO 180°: Foi concedido o apoio institucional na divulgação do projeto Escritório 68 

Eficiente, IAGORA? da empresa ARCO 180º e disponibilizada as instalações do auditório 69 

do CAU/AL para a realização do evento nos dias 08, 09, 15 e 16 de dezembro de 2017, 70 

das 08 às 18 horas. 14 - Aprovação das contas do terceiro trimestre: O gerente 71 

administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em um conjunto de planilhas para que 72 

todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar as contas referente ao terceiro 73 

trimestre de 2017. Este conjunto de planilhas consta como anexo I a esta ATA como se 74 

aqui estivesse transcrito. Ao fim da apresentação o plenário aprovou as contas do terceiro 75 

trimestre de 2017 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 15 - 76 

Aprovação do Regimento Interno, Organograma e Plano de Carreira e Salários: O 77 

gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou a minuta do novo regimento 78 

interno do CAU/AL para que todos os presentes pudessem acompanhar sua 79 

apresentação. Todos os principais pontos de mudança foram relatados e discutidos e ao 80 

fim da sua apresentação foi aprovado o novo Regimento Interno do Conselho de 81 

Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. A minuta deste regimento interno consta 82 

como anexo II a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. 16 – Informes - 16.1 – 83 

Presidência – Edital ATHIS: A palavra foi passada para o Diretor Geral Norlan Dowell, 84 

que informou o resultado do processo de SELEÇÃO Público Simplificado nº 002/2017, 85 

que consiste na contratação de profissionais para atuar no Projeto de Assistência Técnica 86 

– ATHIS, sendo selecionadas as Arquitetas e Urbanistas Marli Marques Ferreira Dos 87 

Santos (CAU n° 183595-5) e Solange Costa Chroniaris (CAU n° A – 20932-5). Explicou 88 

ainda que os detalhes dos prazos de entregas dos projetos, formas de contratação e 89 

regiões beneficiadas com os serviços das profissionais estão disponíveis no edital de 90 

seleção. Foi solicitado a inserção de dois informes extras - Possível exercício Ilegal da 91 

profissão por estagiários da SEDET (antiga SMCCU): A palavra foi passada ao 92 
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Conselheiro Federal Heitor Maia, que externou a necessidade do CAU/AL ampliar o 93 

diálogo junto à prefeitura de Maceió e de outros municípios, para debater e buscar 94 

soluções sobre o grau de exigências de projetos e o tempo necessário para aprovação de 95 

alvarás, uma assunto de interesse dos arquitetos e também da sociedade. O Diretor Geral 96 

Norlan Dowell fez uma observação de que já tinha chegado ao conhecimento do 97 

Conselho, que estagiários de arquitetura e urbanismo estavam sendo usados 98 

(contratados) e assumindo atribuições de arquitetos e urbanistas. Destacou ainda que foi 99 

protocolado no SICCAU uma denúncia sobre o assunto, e que a pauta foi encaminhada 100 

para a Comissão de Exercício Profissional – CEP/AL para análise, e se for o caso, tomar 101 

as providências necessárias. Os Conselheiros presentes debateram sobre o assunto e 102 

concordaram em estreitar o diálogo entre as instituições. Aprovação da campanha: a 103 

Presidente Tânia Gusmão informou sobre a campanha nacional elaborada pelo CAU/BR 104 

para dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado no dia 15 de Dezembro, e sugeriu que o 105 

CAU/AL, diferentemente dos anos anteriores, realizasse publicações das peças 106 

publicitárias em outdoors, jornal de circulação em toda Alagoas e em outros meios de 107 

comunicação. Ressaltou que a ação do CAU/AL em reforçar a ação do CAU/BR será 108 

dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras que o CAU/AL possui, e frisou 109 

ainda, a importância do Conselho em solidificar na sociedade o papel que o arquiteto e 110 

urbanista desempenha. Os Conselheiros presentes teceram comentários sobre o assunto 111 

e apoiaram as ações de valorização profissional.16.2 – Comissão de Ensino e 112 

Formação – CEF/AL - Prêmio Zélia Maia Nobre: O assessor da Comissão de Ensino e 113 

Formação, Luiz de Sá, informou que todos os trabalhos inscritos já haviam sido julgados 114 

no último dia 09 de novembro pela comissão julgadora do prêmio composta pelos 115 

arquitetos e urbanistas Ester Ramirez, Fernando Honaiser e Leonardo Bittencourt, e que 116 

dos quinze trabalhos inscritos, quatro atingiram a excelência necessária para serem 117 

premiados, um com menção honrosa e os demais com os prêmios de primeiro, segundo e 118 

terceiro lugar previstos no edital. Por fim, nada mais havendo a deliberar, a Presidente 119 

agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém 120 

quis fazer uso, encerrou-se a sessão às 21 horas. E, para constar, eu Luiz Alberto 121 

Medeiros de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente 122 

ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada por mim, pela Presidente e por 123 

todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 16 de novembro de 2017. 124 

Conselheiros Titulares: 125 

Tânia Maria Marinho de Gusmão _____________________________________________ 126 

Nise de Araújo Sarmento ___________________________________________________ 127 

Edgar Francisco do Nascimento Filho _________________________________________ 128 

Ricardo Victor Rodrigues Barbosa ____________________________________________ 129 

Vivaldo Ferreira Chagas Júnior ______________________________________________ 130 

Conselheiro Federal: 131 

Heitor Antônio Maia da Silva Dores____________________________________________ 132 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

Funcionários: 133 

Luiz Alberto Medeiros de Sá _________________________________________________ 134 

Norlan Dowell Vale de Brito _________________________________________________ 135 

Thyago Aron Torres Santos _________________________________________________ 136 

José Rodrigo Lopes Pedro __________________________________________________ 137 

Andréa Calheiros _________________________________________________________ 138 

Beatriz Nunes ____________________________________________________________ 139 


