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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 17 horas e 20 minutos do dia 13 (Treze) do 2 

mês de novembro do ano de dois mil e doze, na sede do CAU/AL, situada no Edif. 3 

Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, 4 

reuniu-se os Conselheiros Titulares: Daniel Lemos, Dione Laurindo, Josemée Gomes de 5 

Lima, Luiz Fernando Beltrão, Nise Sarmento, Ester Ramires e Tânia Gusmão. Na 6 

condição de funcionários do CAU/AL estiveram presentes: o Gerente 7 

administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes e o Diretor Geral Norlan Dowell. PAUTA: I- 8 

Leitura e validação da ATA da 10a Plenária; II – Apresentação (Comissão de atos 9 

Administrativo e/ou Assessor Jurídico) e votação do texto do novo Regimento Interno - RI, 10 

conforme aprovado por "méritos" os tópicos validados na 10a Plenária ordinária; III - 11 

Formatação e definição da metodologia de contratação (Ger. Técnico e Financeiro); IV - 12 

Assinatura do termo de recebimento dos e-mails institucionais para os conselheiros e 13 

funcionários; V - Apresentação do Plano de Ações 2013 pelas comissões (cada comissão 14 

terá 20min para apresentação das propostas); VI - Participação e alinhamento das ações 15 

no XXIV Congresso Pan-Americano de Arquitetos - CPA. O Presidente em exercício, 16 

Daniel Lemos, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou ainda da 17 

impossibilidade de participação na plenária do Presidente Gilvan Rodrigues, por 18 

problemas de saúde. O Presidente em exercício Daniel Lemos deu continuidade a pauta e 19 

passou a palavra ao Gerente Adm. Financeiro Rodrigo Lopes, que com o auxílio da 20 

conselheira Ester Ramirez, iniciaram a leitura da ATA da 10ª Plenária ordinária, que logo 21 

em seguida foi aprovada por unanimidade e assinada pelos conselheiros presentes. Em 22 

seguida, o Presidente Daniel Lemos passou a palavra para a conselheira Ester Ramirez, 23 

no qual apresentou a proposta (redação) do novo Regimento Interno do CAU/AL, com 24 

base no regimento interno do CAU/BR. A medida que a explanação avançava, os 25 

conselheiros presentes realizavam as considerações, que na oportunidade, a conselheira 26 

Ester Ramirez validava as alterações sugeridas e aprovadas pelo conselheiros presentes. 27 

O regimento Interno do CAU/AL foi aprovado por unanimidade logo em seguida. Dando 28 

continuidade na pauta, o Diretor Geral Norlan Dowell distribuiu aos conselheiros 29 

presentes a “ficha cadastral” (modelo anexo a ATA), onde cada conselheiro preencheu 30 

com as informações necessárias para um bom andamento da área administrativa do 31 

CAU/AL. Em seguida, o Gerente Administrativo Rodrigo Lopes, distribuiu o manual de uso 32 

dos e-mails institucionais, juntamente com o “termo de recebimento” para os conselheiros 33 

(em anexo a ATA), onde na oportunidade foi realizada uma apresentação de como utiliza-34 

los. O uso dos e-mails institucionais passa a ser exclusivo para os assuntos do CAU/AL a 35 

partir desta data. Na ocasião, o Diretor Geral Norlan Dowell, informou sobre 36 

impossibilidade da participação do Assessor Jurídico Evandro Bezerra na Plenária. Nesse 37 

momento, a Conselheira Nise Sarmento lamentou a falta de participação do Assessor 38 

Jurídico nas reuniões e/ou nos assuntos específicos do CAU/AL. A observação foi feita 39 

também pelos demais conselheiros. O Presidente Daniel Lemos deu prosseguimento na 40 

pauta e cobrou dos conselheiros a apresentação do Plano de Ação - P.A. 2013, que na 41 

ocasião, a Conselheira Josemeé Gomes e a Conselheira Tânia Gusmão relataram que 42 

só as comissões de ensino e ética apresentaram as devidas propostas. O Diretor Geral, 43 

Norlan Dowell, apresentou e leu o e-mail de cobrança do Presidente do CAU/BR, 44 

Haroldo Pinheiro, destinado ao Presidente do CAU/AL, solicitando urgência no envio do 45 

material até a data 14/11/12, impreterivelmente. O Diretor Geral destacou ainda que a 46 
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solicitação já havia sido formalizada na 8ª, 9ª e 10ª plenárias ordinárias, com 47 

apresentação da metodologia adotada pelo CAU/BR. A Conselheira Ester Ramirez pediu 48 

para o Presidente Daniel Lemos entrar em contato com a comissão responsável do 49 

CAU/BR para solicitar uma dilatação do prazo até 16/11/12, o qual foi atendido pelo 50 

Presidente em Exercício. Ficou definido que os conselheiros e a área administrativa do 51 

CAU/AL se reunirá no dia 16/11/12, às 8:00hs, para desenvolvimento e envio do P.A. ao 52 

CAU/BR, conforme acordado. Em seguida, o Diretor Geral Norlan Dowell fez uma 53 

apresentação do Plano de Mídia e Marketing do CAU/AL para os últimos meses do ano, 54 

com foco nas principais ações que o CAU/AL está desenvolvendo ou deverá desenvolver: 55 

1- Recadastramento da nova identidade profissional dos Arquitetos; 2- Participação do 56 

CAU/AL no XXIV Pan-Americano dos Arquitetos, através de um estande (conforme 57 

aprovado na reprogramação orçamentária, exercício 2012 – Anexo em ATA); 3 – 58 

Realização de um fórum / palestra em comemoração ao dia do arquiteto e primeiro ano da 59 

criação do conselho próprio dos arquitetos.  O Diretor Geral Norlan Dowell destacou a 60 

importância de cada evento e qual os objetivos a serem alcançados. Foi destacado 61 

também a previsão de custeios para o desenvolvimentos dos trabalhos (anexo em ATA). 62 

O Plano de Marketing foi aprovado por todos os conselheiros presentes. 63 

ENCERRAMENTO: O presidente em exercício agradeceu a presença de todos e 64 

franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão 65 

às 18 horas e 45 minutos. E, para constar, eu, Diretor Geral, Norlan Dowell Vale de Brito, 66 

secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, 67 

pelo presidente em exercício e por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 13 68 

de novembro de 2012. 69 

 70 

Conselheiros presentes: 71 

 72 

Gilvan Rodrigues da Silva _________________________________________ 73 

Daniel de Gouvêa Lemos ___________________________________________ 74 

Dione Deise Laurindo Pereira ________________________________________ 75 

Ester Buarque Ramirez _____________________________________________ 76 

Jorge Marcelo _____________________________________________________ 77 

Josemée Gomes de Lima ____________________________________________ 78 

Luis Fernando Beltrão ______________________________________________ 79 

Nise de Araujo Sarmento ____________________________________________ 80 
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Tânia Maria Marinho de Gusmão ______________________________________ 81 

Funcionários: 82 

Norlan Dowell Vale de Brito__________________________________________ 83 

José Rodrigo Lopes Pedro ___________________________________________ 84 

Evandro Bezerra da Silva ____________________________________________ 85 


