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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas, do dia 14(quatorze) do mês de 2 

março do ano de dois mil e doze, no escritório do presidente Gilvan Rodrigues, na rua 3 

Gonçalves Dias, bairro do Farol, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se 4 

os Conselheiros Titulares Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel Lemos, Jorge Marcelo, Luís 5 

Fernando Beltrão, Josemée Gomes de Lima, Ester Ramirez e Tania Gusmão. Como 6 

convidados estiveram presentes o arquiteto Norlan Dowel, a jornalista Isabela Vieira e o 7 

advogado Evandro Bezerra. O presidente deu as boas vindas e fez alguns comunicados. 8 

Falou sobre a viagem a Brasília, onde foi realizado o 1° Seminário do CAU/BR e solicitou 9 

informações para preenchimento de formulário para envio ao CAU/BR, relativo aos dados 10 

de cadastramento do CAU/AL. Foi definido o valor que o CAU/BR pode disponibilizar ao 11 

CAU/AL, tais como despesas, comissões e etc. O presidente questionou a contratação de 12 

funcionário de contabilidade para monitoramento das despesas do CAU/AL. Na ocasião, 13 

houve deliberação por parte dos conselheiros que enquanto não estiver finalizado o 14 

contrato de aluguel das salas do CAU-AL, o CAU funcionará no escritório do presidente 15 

para execução de suas funções. Informou aos Conselheiros a respeito do CNPJ do CAU-16 

AL e abertura de conta do Conselho no Banco do Brasil, duas contas estão em pendência 17 

e uma já em funcionamento. Preparando documentação para envio ao CAU-BR, para que 18 

seja regulamentado e desvinculado o domínio de Alagoas com o CAU/BR. O presidente 19 

informou que enviará aos Conselheiros a Ata e Regimento do CAU/AL escaneadas para 20 

possíveis esclarecimentos de dúvidas. Informou que haverá a contratação de Afrânio 21 

(CREA/AL), para prestação de serviços na área de TI. Foi questionado pelos conselheiros 22 

como será feita a solicitação de migração de ARTs e acervo dos arquitetos que encontra-23 

se no sistema do CREA para o SICCAU. Foi discutida e acordada a mudança de data das 24 

reuniões ordinárias mensais do CAU/AL, que agora será sempre às segundas quintas-25 

feiras de cada mês. Fica previamente definido que as reuniões serão mudadas para 26 

quintas-feiras e em casos de feriados realizadas nas terças-feiras. O presidente encerra 27 

os informativos e passa a palavra ao advogado do CAU/AL, Evandro Bezerra, que 28 

esclareceu a questão de contratação por livre provimento. A conselheira Ester apresentou 29 

o organograma do CAU/AL e os demais conselheiros realizaram as mudanças 30 

necessárias e organograma foi colocado em votação.Também foi colocado em votação o 31 

cargo de Diretor geral do CAU/AL para o arquiteto Norlan Dowell, que foi aprovado por  32 

unanimidade. Foi aberta a votação para 6 horas de trabalho corridas de funcionamento do 33 

CAU/AL e aprovada por livre provimento. Foi ratificada a contratação do Assessor 34 

Jurídico, Evandro Bezerra, e da Assessora de Comunicação, Isabela Vieira, devido a 35 

abertura do CNPJ do CAU/AL. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 20horas, o 36 

presidente franqueou a palavra aos presentes e como dela ninguém quis fazer uso, 37 

encerrou a reunião. E, para constar, eu, jornalista Isabela Vieira, Secretária ad hoc, lavrei 38 

a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por 39 

todos os conselheiros presentes na sessão. Maceió, 14 de março de 2012. 40 


