SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

1

ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E

2

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 15 horas e 46 minutos do dia 13 (treze) do

3

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

4

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

5

reuniu-se os Conselheiros Titulares: Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel Lemos, Dione

6

Laurindo, Jorge Marcelo, Josemée Gomes de Lima, Luiz Fernando Beltrão e a nova

7

Conselheira Estadual, Nise Sarmento. Na condição de funcionários do CAU/AL estiveram

8

presentes: o gerente administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes, o diretor geral Norlan

9

Dowell, o assessor jurídico Evandro Bezerra da Silva, e o assessor de comunicação,

10

jornalista Máclem C. Damasceno. PAUTA: I - Andamento do Planejamento Estratégico

11

para 2013 II - Assinatura do termo de posse da nova Conselheira Nise Sarmento, em

12

substituição à ex-conselheira Andreia Estevam. III – Novas contratações. IV – Apoio ao

13

IAB, sobre a utilização da Sede do CAU/AL para reuniões. V - Convênio CAU/CREA para

14

disponibilização das Cats. O presidente, Gilvan Rodrigues, iniciou a reunião agradecendo

15

a presença de todos. Em seguida, após algumas informações, chamou atenção para sua

16

tristeza com a falta de compromisso de alguns Conselheiros para com esta autarquia.

17

Dando sequência falou sobre sua próxima viagem a Brasília, para treinamento sobre as

18

carteiras dos arquitetos e urbanistas. Logo após, leu o documento de renuncia do

19

mandato da ex-conselheira Andreia Estevam, que foi aceito por ele. Imediatamente

20

convocou a suplente Nise Sarmento. Ato contínuo oficializou o termo de posse da nova

21

Conselheira, sendo o mesmo assinado por ambos. Na sequência leu os pontos da pauta

22

desta Sessão Plenária e esclareceu dúvidas sobre as Cats e o convênio com o CREA/AL.

23

A Conselheira Josemée Gomes sugeriu que o CAU/AL seguisse a decisão do CAU/BR,

24

em relação às Cats. Ficou decidido que se faça uma minuta de convênio com o CREA,

25

seguindo as determinações do CAU/BR. Ficou então decidido que o Conselheiro Luiz

26

Fernando fará o contato com o CREA. Dando continuidade, o presidente falou sobre o

27

plano de ação para 2013. Disse que até o momento nenhuma comissão fez nada sobre o

28

Plano de Ação. Ainda sobre este tema, lembrou que até o final de outubro tem que estar

29

pronto o planejamento para 2013. Ficou determinado que a Conselheira Nise Sarmento

30

assume as mesmas comissões que antes eram competência da ex-conselheira Andreia

31

Estevam. O diretor geral, Norlan Dowel, ressaltou que as comissões têm que ser bem
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32

enxutas nos seus planejamentos para custeio. Dando continuidade à sua fala, o diretor

33

geral, Norlan Dowell, apresentou planilha sobre as

34

operacionalizadas e que será enviada para os Conselheiros. O presidente informou que o

35

CAU/BR pretende reduzir as comissões de 5 (cinco) para 3 (três). O presidente sugeriu

36

que continuasse as comissões em número de 5 (cinco) e solicitou o envio de e-mail para

37

os Conselheiros comunicando o prazo até o dia 30 de setembro para apresentarem os

38

planejamentos das referidas comissões. Continuou dizendo que tem um Fórum Nacional

39

Setorial Permanente e que colocou, como ad referendum, o nome do presidente do

40

IAB/AL, Rafael Tavares, como representante de Alagoas. Em seguida colocou em

41

discussão para ser referendado pela plenária, e foi aprovado por unanimidade. A

42

Conselheira Nise Sarmento sugeriu que o representante de Alagoas no Fórum informe ao

43

CAU/AL qual será o seu papel e o que é o Fórum. Dando continuidade, o presidente

44

apresentou outro pondo da pauta, sobre o apoio ao IAB para utilização da sede do

45

CAU/AL para reuniões sobre o Congresso Panamericano. O conselheiro Jorge Marcelo

46

ressaltou que esta é uma questão administrativa. O presidente do CAU/AL passou para o

47

ponto seguinte da pauta, as novas contratações. Em seguida o presidente explanou sobre

48

as funções dos futuros contratados. O diretor geral, Norlan Dowell, argumentou que a

49

prefeitura de Palmeira dos Índios já sinalizou que quer uma base do CAU/AL, e, para isso,

50

se precisa de mão de obra, contratação. Às 16h44min horas, se fez presente à reunião a

51

Conselheira Dione Laurindo. O presidente situou-a sobre o que estava sendo discutido,

52

ressaltando a necessidade da contratação de mão de obra especializada. O Conselheiro

53

Jorge Marcelo disse que o presidente deve usar a sua delegação de poder e que não

54

deveria ser levado à Plenária o que é de âmbito administrativo. O Conselheiro Daniel

55

Lemos ratificou o posicionamento do Conselheiro Jorge Marcelo. A conselheira Josemée

56

Gomes, em questão de ordem, ressaltou que tem situações que são urgentes, e que

57

“parece que os Conselheiros abandonaram o barco e por isso as coisas travam”. Em

58

seguida foi aprovada por unanimidade a contratação do Sr. Glifson, logo após ser posta

59

em votação. O presidente colocou em votação também a contratação de um funcionário

60

para o departamento financeiro. O conselheiro Jorge Marcelo sugeriu que a Conselheira

61

Ester Buarque faça a entrevista com os futuros candidatos à vaga para o setor financeiro.

62

ENCERRAMENTO: O presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra

ações que estão sendo
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63

aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 17h e14min. E,

64

para constar, eu, assessor de comunicação, Máclem C. Damasceno, secretário ad hoc,

65

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e

66

por todos os conselheiros presentes à sessão. Maceió, 13 de setembro de 2012.

67

Conselheiros:

68

Gilvan Rodrigues da Silva _________________________________________

69

Daniel de Gouvêa Lemos ___________________________________________

70

Dione Deise Laurindo Pereira ________________________________________

71

Ester Buarque Ramires _____________________________________________

72

Jorge Marcelo _____________________________________________________

73

Josemée Gomes de Lima ____________________________________________

74

Luis Fernando Beltrão ______________________________________________

75

Nise de Araujo Sarmento ____________________________________________

76

Tânia Maria Marinho de Gusmão ______________________________________

77

Funcionários:

78

Norlan Dowell Vale de Brito__________________________________________

79

José Rodrigo Lopes Pedro ___________________________________________

80

Evandro Bezerra da Silva ____________________________________________

81

Máclem Carneiro Damasceno _________________________________________

