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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 35 minutos do dia 27 (vinte e sete) do 2 
mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), na sede do CAU/AL, situada no Ed. Harmony 3 
Trade Center II, sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Daniel 4 
Lemos, Jorge Marcelo, Luiz Fernando, Tânia Gusmão, Nise Sarmento, Josemeé Gomes e Ester 5 
Ramirez. Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Correia Júnior – Assessor 6 
Especial; Evandro Bezerra – Assessor Jurídico; Norlan Dowell – Diretor Geral; Rodrigo Lopes – 7 
Gerente Administrativo/Financeiro; e José Adenilton Santos Andrade – Gerente Técnico. PAUTA: 8 
I. Leitura e validação da Ata da 18ª Plenária Ordinária; II. Reformulação orçamentária 2013: 9 
apresentação do impacto dos valores no orçamento; III. Apresentação de minuta do “Processo de 10 
Seleção Pública” para o cargo de Fiscal e Assessor Especial. IV. Nomeação do grupo gestor e 11 
prestação de contas do Fundo de Apoio, de acordo com a resolução nº 27 do CAU/BR; V. 12 
Aprovação do Regimento Interno do CAU/AL, em atendimento a resolução nº 45 do CAU/BR, de 13 
acordo com a 17ª Plenária Ordinária; VI. Informação do resultado dos processos licitatórios nº 45 14 
do CAU/BR, de acordo com a 17ª Plenária Ordinária. VII. Decisão de metodologia de sorteio da 15 
Bolsa de pós-graduação de Arquitetura Hospitalar do INBEC; VIII. Leitura das Cartas de Renúncia 16 
dos Conselheiros: Gilvan Rodrigues para o cargo da Presidência e Dione Laurindo. O Presidente 17 
em exercício, Daniel Lemos, verificando a existência de quórum, deu por iniciada a reunião, às 18 
18:35h, externando seu agradecimento a todos. Em seguida, passou a palavra ao Diretor Geral 19 
Norlan Dowell, que procedeu a leitura da Ata da 18ª Plenária Ordinária, que foi apreciada e 20 
aprovada por unanimidade. O Presidente em Exercício, Daniel Lemos, passou a palavra a 21 
Conselheira Ester Ramirez que pontuou com relação aos “custos” referentes à contratação do 22 
Fiscal, já estudados juntamente com a Comissão de Administração e Finanças. Deu continuidade 23 
informando que este conselho(CAU/AL), como deliberado anteriormente, está cumprindo com a 24 
Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o custo dos salários e encargos dos servidores não podem 25 
ultrapassar a receita prevista no orçamento. Destacou ainda que, o CAU/AL é uma Autarquia 26 
Pública Federal, é que não está sujeito a Lei. Nesse momento, houve um breve debate sobre o 27 
assunto, e ficou definido, por unanimidade, que o CAU/AL continuará com essa medida. A 28 
Conselheira Ester Ramirez relatou a proposta da comissão de Administração e Finanças: Para 29 
alcançar margem dentro do atual orçamento, será necessário reajustar o valor salarial do cargo de 30 
Assessor Especial para R$ 2.800,00. Propôs também a alteração da assessoria jurídica de cargo 31 
de livre provimento para Pessoa Jurídica, uma forma de desafogar ainda mais a folha salarial. 32 
Ressaltou ainda que a contratação de um escritório (PJ) possibilitaria o CAU/AL a ter um respaldo 33 
mais rápido e eficiente, inclusive em várias áreas jurídicas, o que não ocorre com o atual cenário. 34 
Para tal, será necessário exonerar o atual titular do cargo, através de “dispensa imotivada”. A 35 
pauta foi posta em votação pelo Presidente em Exercício, Daniel Lemos, e foi aprovado por 36 
unanimidade, ficou definido que a data de saída do mesmo se dará 11.07.13.  Ficou determinado 37 
que, na 19ª Plenária Ordinária, a Gerência Administrativa e Financeira desenvolveria a Minuta de 38 
prestação de serviços, de forma a balizar as cotações de preços. Os valores e propostas deverão 39 
ser apreciados na 19º Plenária Ordinária. Ainda sob o comando da Conselheira Ester Ramirez, foi 40 
apresentada a minuta de Seleção Pública Simplificada, com a definição dos prazos e metodologia 41 
adotada. O Presidente em Exercício pôs em votação e foi aprovado por unanimidade (a minuta 42 
passa a integrar esta Ata como seu anexo I, como se aqui estivesse transcrito). O Presidente 43 
Daniel Lemos, passou a Palavra ao Diretor Geral Norlan Dowell, que apresentou as alterações no 44 
Regimento Interno do CAU/AL, referentes às alterações aprovadas na 17ª Plenária Ordinária, o 45 
que foi aprovado por unanimidade em ato contínuo. O Presidente Daniel Lemos passou a palavra 46 
ao Gerente Administrativo e Financeiro, no qual relatou os processos licitatórios e apresentou os 47 
processos inerentes. O Presidente, Daniel Lemos, determinou que todos os processos, 48 
contratações e/ou seleções, deverão ser transparentes e obedecendo ao principio da isonomia.  49 
Dando continuidade a pauta, o Presidente em exercício colocou em discussão a disponibilidade 50 
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da bolsa de pós-graduação do INBEC, para o curso de arquitetura hospitar de acordo com 51 
convênio firmado com o CAU/AL. O Conselheiro Luiz Fernando sugeriu que o novo escritório 52 
jurídico, ainda a ser contratado, realizasse a revisão do convênio. A sugestão foi aceita pelos 53 
demais conselheiros e foi deliberado por todos. Com o avançar do horário, o Presidente Daniel 54 
Lemos sugeriu postergar os pontos de pauta IV, e finalizar a plenária lendo a Carta de Renuncia 55 
da Presidência e do cargo de Conselheiro do Gilvan Rodrigues e de sua suplente, Adriana 56 
Guimarães. Após Leitura, os demais conselheiros acataram o pedido de renuncia e relataram 57 
cada um por vez, sobre as importantes contribuições do Gilvan Rodrigues para o início de 58 
implantação do CAU/AL. Por fim, nada mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a 59 
presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, 60 
encerrou a sessão às 19 horas e 50 minutos. E, para constar, eu, Norlan Dowell Vale de Brito – 61 
Diretor Geral, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada 62 
pelo Colegiado, vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os Conselheiros e funcionários 63 
presentes à sessão. Maceió/AL, 27 de Junho de 2013. 64 
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