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 ATA DA 20ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 01 (um) do mês 2 

de outubro 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: Daniel Lemos, Jorge Marcelo, Luiz Fernando, Tânia Gusmão e Nise Sarmento; 5 

Estavam presentes, também, os funcionários do CAU/AL: Luiz de Sá – Assessor Especial; 6 

Chrysthian Almeida – Analista de fiscalização; Norlan Dowell – Diretor Geral; Rodrigo 7 

Lopes – Gerente Administrativo/Financeiro e José Adenilton Santos Andrade – Gerente 8 

Técnico. PAUTA: I. Informes: a) Apresentação de valores referentes às cotações de 9 

preços para Assessoria de Comunicação e Relações Públicas; b) Relato dos processos 10 

em trâmite oriundos da fiscalização. II. Indicação de três conselheiros para o Prêmio 11 

Master ADEMI 2013; III. Leitura e validação da 6ª Plenária Extraordinária; IV. Leitura e 12 

validação da 1ª Reunião Informativa; V. Leitura e validação da 19ª Plenária Ordinária; VI. 13 

Apresentação e aprovação do Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2014; VII. 14 

Eleição do tesoureiro; VIII. Eleição do vice-presidente; IX. Redistribuição dos conselheiros 15 

nas comissões devido à renúncia de conselheiros. O Presidente em exercício Daniel 16 

Lemos verificando a existência de quórum, deu por iniciada a reunião às 19h10min 17 

externando seu agradecimentos a todos. Em seguida o presidente passou a palavra ao 18 

Diretor Geral Norlan Dowell que começou a explanar sobre os valores referentes à 19 

contratação de uma Assessoria de Comunicação e Relações Públicas e qual o papel 20 

estratégico que a assessoria irá desempenhar no processo de externar as ações e 21 

resultados obtidos junto à sociedade e associados. Ficou decidido que a Assessoria seria 22 

feita apenas por evento e não contratada mensalmente, por ser mais vantajoso 23 

financeiramente, e sua contratação está previsto dentro do Plano de Ação do CAU/AL 24 

para o exercício de 2014. Ficou definido também que a Gerência Administrativa irá 25 

formatar o Termo de Referência que balizará a licitação a ser realizada para tal 26 

contratação, englobando as principais ações a serem desenvolvidas: a) 27 

Operacionalização do site do CAU/AL; b) Elaboração de reportagens, entrevistas e 28 

manuais práticos; c) Acompanhamento junto aos meios de comunicação; d) Criação de 29 

banners, módulos, imagens e peças publicitárias para veiculação nas ações promocionais 30 

do CAU/AL; e) Atualização e monitoramento nas redes sociais; f). Elaboração de releases 31 

internos (interesse dos associados e site CAU) e releases externos (interesse da 32 

imprensa). O Presidente Daniel Lemos passou a palavra ao Gerente Técnico Adenilton 33 

Andrade e o Analista de Fiscalização Chrysthian Almeida que realizaram uma breve 34 

apresentação nos processos e ações da fiscalização, com base no cronograma aprovado 35 

no Plano de Ação da fiscalização. Em relação à indicação de três conselheiros para o 36 

Prêmio Master ADEMI 2013 ficou decidido que os escolhidos seriam o Presidente Daniel 37 

Lemos e as Conselheiras Tânia Gusmão e Nise Sarmento.  Decidido à escolha dos 38 

conselheiros, foi feita a leitura e validação da 6ª Plenária Extraordinária, da 1ª Reunião 39 

Informativa e da 19ª Plenária Ordinária. Todas as minutas das atas assinadas e validadas, 40 

o Diretor Geral Norlan Dowell começou a apresentar o Plano de Ação e Orçamento para o 41 

exercício de 2014, explicando cada item individualmente, foi quando que, na explicação 42 

do funcionamento da sede do CAU o Gerente Administrativo/Financeiro tomou a palavra 43 

para falar sobre o valor do reajuste salarial dos funcionários do CAU e nesse tópico 44 

adentrou sobre a equiparação dos salários dos gerentes, foi quando o Presidente abriu a 45 

votação aos demais conselheiros para que esta equiparação fosse feita. Todos votaram a 46 
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favor da equiparação dos salários do Gerente Administrativo/Financeiro com o do salário 47 

do Gerente Técnico e o restante do plano de ação depois de amplamente explicado e 48 

discutido, foi aprovado por todos; Esse Plano de Ação encontra-se anexado a essa ata. 49 

Adentrando o item VII da pauta, o conselheiro Jorge Marcelo explicou que não existe no 50 

Regimento Interno no CAU/AL o cargo de tesoureiro, e que essa função deveria ser 51 

exercida pelo o coordenador da Comissão de Administração e Finanças e na sua 52 

ausência o seu suplente. No regimento interno do CAU/AL diz que os cargos devem ser 53 

modificados a cada ano. No fim ficou decidido que o conselheiro Jorge Marcelo 54 

continuaria até o final do ano no papel de tesoureiro, e que na eleição das comissões a 55 

ser realizada na 1º Plenária Ordinária do ano de 2014, passa a vigorar o que define o 56 

Regimento Interno. Por fim, nada mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a 57 

presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer 58 

uso, encerrou a sessão às 21 horas e 05 minutos. E, para constar, eu Luiz de Sá – 59 

Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida 60 

e aprovada pelo Colegiado, vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os 61 

Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 01 de outubro de 2013. 62 

 63 

Conselheiros: 64 

Daniel de Gouvêa Lemos________________________________ 65 

 66 

Tânia Mª Marinho de Gusmão_____________________________ 67 

 68 

Jorge Marcelo Cruz_____________________________________ 69 

 70 

Luiz Fernando Beltrão Carneiro___________________________ 71 

 72 

Nise de Araújo Sarmento_________________________________ 73 

 74 

Funcionários: 75 

Luiz Alberto Medeiros de Sá______________________________ 76 

 77 

Chrysthian Bernardes Pereira de Almeida___________________ 78 

 79 

José Rodrigo Lopes Pedro_______________________________ 80 

 81 

Norlan Dowell Vale de Brito______________________________ 82 

 83 

José Adenilton Santos Andrade___________________________ 84 


