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ATA DA 17ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 17 horas e 18 minutos, do dia 09 (nove) do 2 

mês de maio do ano de 2013 (dois mil e treze), na sede do CAU/AL, situada no Ed. 3 

Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros 4 

Titulares: Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel Lemos, Tânia Gusmão, Dione Laurindo e 5 

Ester Ramires. Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Correia Júnior – 6 

Assessor Especial; Evandro Bezerra – Assessor Jurídico; Norlan Dowell – Diretor Geral; e 7 

Rodrigo Lopes – Gerente Administrativo/Financeiro. PAUTA: I. Informes: a) Resultado do 8 

Pregão Presencial nº 01/2013; b) Apresentação do calendário de licitações; c) Cobrança 9 

da declaração de bens para o balanço de 2012; d) Adiamento do prazo para entrega do 10 

Regimento Interno para homologação do CAU/BR; e) Indicação de um Conselheiro da 11 

Comissão do Exercício Profissional (CEP/AL) – 2º Encontro Regional de Fiscalização 12 

(Nordeste I). II. Apresentação das deliberações dos trabalhos sobre o “Projeto de Gestão 13 

Estratégica do CAU”, realizado pelo CAU/BR nos dias 29 e 30 de abril, inclusive acerca 14 

da realização do Concurso Público para os CAU’s/UF’s, previsto para o 2º semestre de 15 

2013; III. Leitura e validação das Atas das 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Plenárias Ordinárias; IV. 16 

Apresentação de parecer da Comissão de Ensino e Formação (CEF/AL), referente aos 17 

seguintes processos: Solicitação de registro profissional definitivo de diplomado no 18 

exterior; Mini curso “Sou arquiteto. E agora?. V. Outros assuntos. O presidente iniciou a 19 

reunião agradecendo a presença de todos, lamentando como sempre a ausência de 20 

alguns Conselheiros, deu por iniciada a assembleia, aduzindo, ainda, que todos devem se 21 

esforçar para participar da Plenária, inclusive para que seja atingido o quórum. Dando 22 

início a pauta, o Presidente informou que Mário Aluísio (IPHAN) solicitou que fosse 23 

demarcada a área desejada para a construção da sede definitiva do CAU/AL. Informou 24 

também que Jorge Marcelo alertou sobre o custo com segurança privada para que este 25 

Conselho funcione de forma adequada, tanto para funcionários, como para aqueles que 26 

frequentam o CAU/AL. Inobstante tal argumentação, a plenária deliberou em manter 27 

contato com o IPHAN, com intuito de visitar a área em questão, de modo a demarcar a 28 

área a ser cedida e, só então, após a realização dos estudos técnicos pertinentes, decidir 29 

acerca da viabilidade da cessão do imóvel em apreço. Para fins de aquisição, foi 30 

apresentada a opção de um imóvel situado próximo ao Cursilho, no bairro do Farol. Outra 31 

alternativa seria a cessão de um terreno situado em Jacarecica, consistente numa parte 32 

de uma grande área de propriedade do Estado de Alagoas, através  de cessão de direito 33 

real de uso, cujo entendimento preliminar com a SEGESP foi mantido através do diretor 34 

geral, Norlan Dowell, o qual adotará as providências objetivando formalizar o respectivo 35 

processo junto aquela Secretaria de Estado. Adentrando nos informes, o Presidente 36 

informou da necessidade de indicar um Conselheiro para participar do 2º Encontro 37 

Regional de Fiscalização (Nordeste I), pois, apesar de ter sido enviado e-mails para os 38 

respectivos membros da Comissão de Exercício Profissional (CEP/AL), até o presente 39 

momento não houve resposta, tendo a Plenária deliberado que fosse mantido contato 40 

telefônico, assim como reenvio de e-mails, com intuito de se obter uma resposta. Dione 41 

Laurindo informou que está se afastando do Conselho por motivos de doença em sua 42 

família, fato que foi lamentado por todos os presentes, tendo a mesma agradecido pelo 43 

acolhimento durante o período em que atuou como Conselheira. Após a manifestação dos 44 

presentes para que a mesma permanecesse até que fosse indicado um substituto, a 45 

sugestão foi acatada pela referida Conselheira. Dione sugeriu que houvesse uma maior 46 
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divulgação junto aos arquitetos do Plano Diretor do Município de Maceió, evitando-se 47 

assim que seja construído em áreas não permitidas, tendo o Presidente sugerido que 48 

fosse realizado um Seminário com este objetivo, pelo que a mesma se colocou a inteira 49 

disposição para ministrá-lo. Em ato contínuo, foi dada a palavra aos funcionários Norlan e 50 

Rodrigo para apresentarem o “Relatório de Gestão do CAU/AL, ano base 2012”, assim 51 

como o “Planejamento Tático Operacional 2013”, o qual passa a integrar esta Ata como 52 

seu Anexo I, como se aqui estivesse transcrito. Em seguida, os citados funcionários 53 

fizeram uma apresentação sobre o “Projeto de Gestão Estratégica do CAU”, de autoria do 54 

CAU/BR, o qual foi objeto da reunião ocorrida nos dias 29 e 30 de abril em Brasília/DF, 55 

que integra esta Ata, como se aqui estivesse transcrito, na forma de seu Anexo II. Na 56 

oportunidade, foi apresentada também a sugestão do novo organograma e 57 

cargos/atribuições para os CAU’s/UF’s que integram o “CAU Básico” (cf. Anexo II), 58 

sugerido pelo CAU/BR também por ocasião da citada reunião em Brasília/DF (dias 29 e 59 

30.04.2013), inclusive acerca da realização de Concurso Público previsto para 2º 60 

semestre de 2013. Após breve debate, foi deliberada a adesão ao concurso público, a ser 61 

realizado pelo CAU/BR, com vistas ao preenchimento de 03 (três) vagas para o cargo de 62 

Assistente, nível médio. Foi deliberado, também, que a nova composição do organograma 63 

do CAU/AL, em consonância com o Anexo II, integrará o Regimento Interno do CAU/AL, o 64 

qual deverá ser encaminhado ao CAU/BR até o dia 30.05.2013, para fins de 65 

homologação. O Presidente questionou se os presentes poderiam participar de uma 66 

sessão extraordinária para o próximo dia 16 do corrente mês, com o escopo de deliberar 67 

o item de pauta “Leitura e validação das Atas 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Plenárias Ordinárias”, o 68 

qual não foi abordado nesta reunião em razão do adiantar da hora, além de outros pontos 69 

que serão informados por ocasião da formalização da respectiva convocação, o que foi 70 

aceito por todos, de modo que os presentes já saíram cientes da data. Nada mais 71 

havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra 72 

aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 19 horas e 10 73 

minutos. E, para constar, eu, José Correia Medeiros Jr. (Assessor Direto), secretário ad 74 

hoc, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo Presidente 75 

e por todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió, 09 de maio de 2013. 76 

Conselheiros: 77 

Gilvan Rodrigues da Silva ________________________________________ 78 

Daniel de Gouvêa Lemos _________________________________________ 79 

Dione Deise Laurindo Pereira _____________________________________ 80 

Ester Buarque Ramires ___________________________________________ 81 

Tânia Maria Marinho de Gusmão ___________________________________ 82 

Funcionários: 83 

Evandro Bezerra da Silva _________________________________________ 84 

José Correia Medeiros Júnior ______________________________________ 85 

José Rodrigo Lopes Pedro ________________________________________ 86 

Norlan Dowell Vale de Brito _______________________________________ 87 


