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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 15 horas do dia 12 (doze) do mês de julho do 2 

ano de dois mil e doze, no escritório do presidente do CAU/AL, arquiteto Gilvan 3 

Rodrigues, situado na Rua Gonçalves Dias, bairro do Farol, nesta cidade de Maceió, 4 

Estado de Alagoas, reuniu-se os Conselheiros Titulares: Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel 5 

Lemos, Ester Ramirez, Dione Laurindo, Jorge Marcelo, Andréia Estevam, Josemée 6 

Gomes de Lima e a Conselheira Estadual Suplente, Nadja Barros. Na condição de 7 

funcionários do CAU/AL estiveram presentes: o gerente administrativo/financeiro José 8 

Rodrigo Lopes, o diretor geral Norlan Dowell, o assessor jurídico Evandro Bezerra da 9 

Silva, e o assessor de comunicação, jornalista Máclem C. Damasceno. PAUTA: I - 10 

Apresentação dos treinamentos realizados em Brasília, SICCAU/WEBGIS. II – 11 

Apresentação dos resultados do seminário de planejamento/orçamento e contabilidade – 12 

Recife/PE. III – Apresentação da Lei de acesso à informação. IV – Apresentação do 13 

seminário de Ética. V - Andamento das obras da nova sede CAU/AL. VI - Proposta de 14 

discussão para criação de tabela de honorários pelo CAU/AL. O presidente, Gilvan 15 

Rodrigues, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, falou sobre 16 

as resoluções do CAU/BR do mês de junho.  Na sequência leu a pauta desta Sessão 17 

Plenária Ordinária. O Conselheiro Jorge Marcelo pediu um aparte e sugeriu a ativação 18 

das comissões do CAU/AL. Dando continuidade à sua fala, o presidente fez um resumo 19 

da sua reunião em Brasília com o presidente do CAU/BR, onde esclareceu seu 20 

relacionamento com o Conselheiro federal de Alagoas e ficou sabendo que não era só 21 

uma questão pertinente ao CAU/AL. Ainda sobre este tema, o Conselheiro Jorge Marcelo 22 

fez referência à independência do Conselheiro federal em relação ao CAU/AL. O 23 

presidente continuou dizendo que foi discutida a questão das tachas e que sua posição foi 24 

a defesa da não aplicação das mesmas. Disse ainda que foi tratado o apoio pelo CAU/BR 25 

ao Congresso Panamericano. A Conselheira Josemée pediu a palavra para sugerir trazer 26 

a questão de que o CAU/AL tem que manifestar seu apoio ao evento. A Conselheira Ester 27 

ressaltou que poderá ser feita a possibilidade de patrocínio do CAU/AL em serviços, já no 28 

remanejamento do orçamento do CAU/AL. O Conselheiro Jorge Marcelo sugeriu que os 29 

CAU/UF repassem as verbas de patrocínio, destinadas ao Panamericano, para o CAU/AL 30 

administrá-las e, após, prestar contas. Dando continuidade à sua exposição, o presidente 31 

comunicou que o CAU/BR criou uma ouvidoria e estuda um plano de cargos e salários em 32 

nível nacional. Disse ainda que foi cobrada a responsabilidade das comissões e que o 33 

presidente pediu um plano de ação das comissões. Informou também que foi ventilada a 34 

possibilidade de convênio de planos de saúde pelo CAU/BR. O presidente do CAU/AL 35 

ressaltou a necessidade de fomentar termos de cooperação com empresas, ao que a 36 

Conselheira Dione sugeriu um termo de cooperação com a SMCCU. Comunicou ainda 37 

que todos os conselheiros devem apresentar a declaração de Imposto de Renda. Em 38 

seguida o presidente perguntou se havia perguntas a serem feitas. Não havendo, solicitou 39 

ao diretor geral, Norlan Dowell, iniciar sua apresentação. APRESENTAÇÕES E 40 

DISCUSSÕES REALIZADAS: O diretor geral, Norlan Dowell, falou que estava 41 

completando um mês no CAU/AL e que é necessário preencher o quadro administrativo e, 42 

em seguida, facultou a palavra ao Sr. Glifson Magalhães. O Sr. Glifson falou sobre sua 43 

formação técnica e que tinha experiência em tecnologia de informação, comunicação e 44 

desenvolvimento de sites, com experiência em capacitação técnica e planejamento 45 

estratégico, além da elaboração de projetos. Na ocasião, o gerente 46 
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administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes, pediu para complementar a fala do Sr. 47 

Glifson, alegando que faltou a parte principal que seria o planejamento e organização, nos 48 

quais o Sr. Glifson poderá contribuir enormemente. O assessor de comunicação, Máclem, 49 

também pediu a palavra para ressaltar que a contratação do Sr. Glifson seria de grande 50 

ajuda e valia para o desenvolvimento da Ascom do CAU/AL. A Conselheira Ester sugeriu 51 

que o mesmo fosse contratado sob a gerência do Sr. Rodrigo Lopes. Em seguida, o 52 

presidente Gilvan Rodrigues pediu para ser feita uma análise, pelos conselheiros, para 53 

aprovação do mérito sobre a contratação do Sr. Glifson Magalhães, para ser votada na 54 

próxima Reunião Plenária. Ato contínuo, o presidente liberou o Sr. Glifson da Plenária e o 55 

diretor geral, Norlan, deu prosseguimento à sua apresentação sobre os itens da pauta sob 56 

sua responsabilidade. O diretor geral, Norlan Dowell, prosseguiu a apresentação dizendo 57 

que a operacionalização de convênios deve ser planejada para 2013. Ele informou ainda 58 

que o SICCAU terá novo layout e em seguida fez a apresentação do mesmo, além de 59 

explicar o que é o SICCAU. O presidente abriu um parêntese para informar que só haverá 60 

fiscalização quando estiver tudo legalizado. No que o Conselheiro Jorge Marcelo disse 61 

que o Conselho tem que dar segmento à fiscalização quando houver denúncia. Dando 62 

prosseguimento à sua explanação o diretor geral, Norlan Dowell, mostrou como será as 63 

carteiras do CAU e que todo processo será feito via rede. Ressaltou  que se trata de um 64 

novo conceito. Às 17horas e 22minutos, as Conselheiras Dione Laurindo e Andreia 65 

Estevam comunicaram que teriam que sair da Reunião Plenária em virtude de 66 

compromissos previamente assumidos. Voltando à sua explanação o diretor geral, Norlan 67 

Dowell, falou sobre o cadastramento de egressos das universidades e faculdades, e que a 68 

comissão de ensino e formação  deverá atuar junto aos coordenadores dos cursos de 69 

graduação para cadastro efetivo de todos os egressos. Em seguida falou sobre o GIS, 70 

seu conceito e fiscalização. Às 17 horas e 56 minutos, a Conselheira Ester comunicou 71 

que também teria que se ausentar da Reunião Plenária. Em seguida o diretor geral, 72 

Norlan Dowell, comentou sobre o plano de ação, projetos, atividades e etc. O Conselheiro 73 

Jorge Marcelo, em função do horário avançado, propôs que as demais questões  da pauta 74 

ficassem para a próxima reunião, no que foi prontamente atendido. ENCERRAMENTO: O 75 

presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como 76 

dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 18horas e 16 minutos. E, para constar, 77 

eu, assessor de comunicação, Máclem C. Damasceno, secretário ad hoc, lavrei a 78 

presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos 79 

os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 12 de julho de 2012. 80 


