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 ATA DA 21ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 21 (um) do mês 2 

de novembro 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, Tânia Gusmão, Josemée Gomes, Ester Ramirez, Ana Paula 5 

Marinho(suplente) e Nise Sarmento; Estavam presentes, também, os funcionários do 6 

CAU/AL: Luiz de Sá – Assessor Especial; Chrysthian Almeida – Analista de fiscalização; 7 

Norlan Dowell – Diretor Geral e José Adenilton Santos Andrade – Gerente Técnico. 8 

PAUTA: I. Informes: a) Pesquisa de satisfação de atendimento; b) Resultado do processo 9 

eleitoral. II. Leitura e validação da 20ª Plenária Ordinária; III. Indicação de adesivos do 10 

CAU/AL para obras vistoriadas; IV. Criação de documento de Ética para divulgação em 11 

lojas de móveis planejados; V. Definição de data do recesso de fim de ano; VI. Andamento 12 

da fiscalização; VII. Processo Eleitoral de 2011; VIII. Evento em comemoração ao dia do 13 

arquiteto. O Presidente em exercício Daniel Lemos verificando a existência de quórum, 14 

deu por iniciada a reunião às 18h45min externando seu agradecimentos a todos. Em 15 

seguida o presidente passou a palavra ao Diretor Geral Norlan Dowell que explicou como 16 

é feita a pesquisa de satisfação de atendimento. Explicações feitas, o mesmo passou a 17 

palavra ao Gerente Técnico Adenilton Andrade que entregou a todos os conselheiros um 18 

resumo das atividades referentes à Gerência Técnica e levantamentos estatísticos 19 

referentes ao setor de atendimento ao público, área responsável desta gerência. O 20 

Gerente Técnico Adenilton Andrade proferiu as análises e considerações dos principais 21 

indicadores aferidos durantes o período de apuração (Maio a Outubro), ao passo que os 22 

conselheiros presentes faziam suas considerações. Todos os pontos foram explicados e 23 

discutidos pelo Gerente Técnico junto aos conselheiros, sempre enfatizando o 24 

compromisso do CAU/AL em dar agilidade e realizar um atendimento de excelência aos 25 

profissionais. Ao término, ficou definido que a apresentação ficará anexada a essa ATA, 26 

como nela estivesse transcrita. Em ato contínuo, o Presidente Daniel Lemos realizou a 27 

Leitura da ATA da 20ª Plenária Ordinária, o que foi validada pelos conselheiros presentes. 28 

A palavra foi passada ao Fiscal Chrysthian Almeida, que apresentou para todos os vários 29 

modelos de selos e adesivos usados por outros CAUs/UF e explanou as vantagens para o 30 

CAU/AL em adotar a mesma metodologia de identificação das obras nos atos 31 

fiscalizatórios.  O Plenário deliberou em adotar o modelo do CAU/RS e que já está sendo 32 

usado por outros CAUs/UF. Selo escolhido, o Presidente Daniel Lemos abriu para votação 33 

o ponto V da pauta, que depois de longa discussão, ficou decidido que o recesso de fim 34 

de ano começaria no dia 23/12/2013 com retorno as atividades normais no dia 35 

06/01/2014. Continuando com a pauta, em relação ao ponto VIII, a conselheira Tânia 36 

Gusmão sugeriu um evento com tema focando na tabela de honorários de serviços de 37 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o que foi bem aceito por todos os conselheiros, por ser 38 

um tema interessante e adotado no “Projeto: Sou Arquiteto. E agora?” do CAU/AL, e que, 39 

foi recentemente homologado pelo CAU/BR com a participação de outras instituições de 40 

classe. Dando continuidade no debate, foi sugerido pela Conselheira Josemée Gomes 41 

que fosse convidado o relator da referida tabela, Sr. Odilo Almeida Filho, do Instituto dos 42 

Arquitetos do Brasil – IAB, para palestrar no evento. Também foi ressaltado pelo 43 

Presidente Daniel Lemos, a necessidade de repetição do trabalho de divulgação em mídia 44 

impressa, sites e outros, já realizado no ano de 2012, ressaltando para a sociedade o Dia 45 

do Arquiteto e Urbanismo, o que foi aprovador por todos. O Diretor Geral ficou incumbido 46 
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de realizar os procedimentos administrativos para a realização do evento. Adentrando a 47 

pauta, em relação ao ponto IV, a conselheira Josemée Gomes pediu a palavra e foi 48 

enfática dizendo que é extremamente necessário a criação de um documento com a Lei 49 

12.375 e Resoluções inerentes as atribuições ao arquiteto e ao Código de Ética e que 50 

esse documento fosse enviado para todas as lojas e empresas de móveis planejados via 51 

correios, sugestão que foi aceita pelos demais membros do conselho, e ficará a cargo da 52 

Comissão de Ética formalizar a documentação, para posterior apreciação deste Plenário. 53 

Continuando a pauta, o Presidente Daniel Lemos questionou o Fiscal Chrysthian Almeida 54 

como estava o andamento da fiscalização, que prontamente começou a explanar sobre as 55 

visitas a vários prédios comerciais e a quantidade de notificações feitas. Por fim, nada 56 

mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a 57 

palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 20 horas 58 

e 50 minutos. E, para constar, eu Luiz de Sá – Assessor Especial, secretário ad hoc deste 59 

conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo Colegiado, vai assinada 60 

por mim, pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes à sessão. Maceió/AL, 21 61 

de novembro de 2013. 62 

 63 

Conselheiros: 64 

Daniel de Gouvêa Lemos________________________________ 65 

 66 

Tânia Mª Marinho de Gusmão_____________________________ 67 

 68 

Josemée Gomes de Lima________________________________ 69 

 70 

Nise de Araújo Sarmento_________________________________ 71 

 72 

Ester Buarque Ramirez__________________________________ 73 

 74 

Ana Paula Marinho_____________________________________ 75 

 76 

Funcionários: 77 

Luiz Alberto Medeiros de Sá______________________________ 78 

 79 

Chrysthian Bernardes Pereira de Almeida___________________ 80 

 81 

Norlan Dowell Vale de Brito______________________________ 82 

 83 

José Adenilton Santos Andrade___________________________ 84 


