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„ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 17 horas e 20 minutos do dia 13 (Treze) do 2 

mês de dezembro do ano de dois mil e doze, na sede do CAU/AL, situada no Edif. 3 

Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, 4 

reuniu-se os Conselheiros Titulares: Gilvan Rodrigues, Daniel Lemos, Tânia Gusmão, Luiz 5 

Fernando Beltrão e Jorge Marcelo. Na condição de funcionários do CAU/AL estiveram 6 

presentes: o Gerente administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes e o Diretor Geral 7 

Norlan Dowell e o Assessor Especial Antônio Oliveira. PAUTA: Informes CAU/AL: a) 8 

Abrangência e dados do processo de recadastramento profissional; b) Abrangência e 9 

dados da participação do CAU/AL no XXIV-Congresso Panamericano de Arquitetos-CPA; I 10 

– Leitura e validação da ATA da 11a Plenária ; II – Apresentação e definição do calendário 11 

de reuniões ordinárias e das comissões para o ano de 2013; III – Apresentação e 12 

deliberação da plenária sobre processos de solicitação de patrocínios e convênios; IV – 13 

Formatação da metodologia para a contratação do Gerente técnico e administrativo; V – 14 

Recesso de final de ano. O Presidente Gilvan Rodrigues iniciou a reunião agradecendo 15 

a presença de todos e justificou sobre a necessidade em ter se ausentado por um período 16 

de aproximadamente dois meses, por motivos de saúde, e que a partir de hoje, ele estaria 17 

retornando as atividades do Conselho. O presidente Gilvan Rodrigues deu continuidade 18 

na reunião com a leitura da pauta. Após uma breve fala sobre o XXIV Congresso Pan 19 

Americano de Arquitetos – CPA, agradeceu mais uma vez o apoio desempenhado pelos 20 

conselheiros na participação, e solicitou da equipe técnica uma apresentação com os 21 

principais resultados obtidos com a ação. Na continuidade, passou a palavra para o 22 

Assessor Especial Antônio Oliveira, que iniciou a apresentação (em anexo). Durante a 23 

explanação, os conselheiros puderam constatar que a participação do CAU/AL ampliou a 24 

visibilidade deste Conselho junto aos Arquitetos e a sociedade civil. Foram apresentados 25 

os seguintes resultados oriundos da participação no evento: a) “Atividade sou Arquiteto. 26 

E agora?”: Participação de 106 estudantes e profissionais; b) Recadastramento 27 

biométrico: 86 profissionais recadastrados; c) Tira dúvidas SICCAU: 105 profissionais 28 

atendidos; d) Construa a “Panamérica”: evento em parceria com o Diretório Estudantil 29 

de Arquitetura e Urbanismo – DEAU/UFAL, que contou com uma maquete interativa. 30 

Durante a exposição do projeto, cerca de 300 estudantes e profissionais interagiram com 31 

a atividade. A ação também contou com a participação dos estudantes do curso de 32 

arquitetura da UFAL Campus do Agreste/Arapiraca; e) Reuniões sistemáticas: foram 33 

realizadas diversas reuniões com o Presidente do CAU/BR Arq. Haroldo Pinheiro, 34 

Diretora Geral do CAU/BR Arq. Mirna Cortopassi e demais membros do CAU/BR; f)  35 

FanPage do CAU/AL: realização de entrevistas com os principais palestrantes e 36 

arquitetos, que resultou em publicações de vídeos (10 no total), entrevistas e fotos em 37 

tempo real, atingindo a marca de quase 3.000 visualizações da página do CAU/AL no 38 

facebook. O Assessor Especial Antônio Oliveira destacou que a média era de 550 39 

visualizações diárias. Dando continuidade na apresentação, a palavra foi passada ao 40 

Diretor Geral Norlan Dowell, no qual apresentou os dados extraídos do Sistema de 41 

Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – SICCAU durante o 42 

período da campanha de recadastramento profissional. Os números apresentados 43 

demonstraram que, inicialmente o CAU/AL herdou 1.338 profissionais migrados 44 

(cadastrados) do sistema CREA, totalizando 738 profissionais ativos. Com 52 dias de 45 

recadastramento e como resultado da campanha, o CAU/AL ampliou para 950 46 
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profissionais ativos, e cerca de 1.440 cadastrados. O Diretor Geral Norlan Dowell 47 

destacou que essa era uma das principais metas almejadas, mas que o CAU/AL deverá 48 

criar mecanismos que incentivem aqueles profissionais que não atuam diretamente na 49 

profissão, em manter-se regular no conselho (profissionais ativos). Destaca ainda que, os 50 

212 profissionais ativados geraram uma implemento na receita de aproximadamente 50% 51 

da média mensal.Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Fernando destacou que as 52 

metas para o ano de 2012 foram superadas. O Presidente Gilvan Rodrigues deu 53 

continuidade a pauta, e passou a palavra para a Conselheira Tânia Gusmão, na qual 54 

realizou uma breve explanação sobre a participação dela e da Conselheira Dione 55 

Laurindo no Seminário de Ensino e Formação, realizado em Natal – RN, nos dias 16 e 56 

17 de novembro de 2012. Após um breve debate entre os conselheiros sobre o assunto, o 57 

Presidente Gilvan Rodrigues solicitou a apresentação das comissões sobre o calendário 58 

das reuniões para o exercício de 2013. O Conselheiro Jorge Marcelo sugeriu adiar a 59 

definição para a primeira reunião de 2013, agendada para a segunda quinta feira de 60 

Janeiro de 2013, dia 10(dez). O Presidente Gilvan Rodrigues pôs em votação, que foi 61 

aprovado por unanimidade.  Dando continuidade, o presidente Gilvan Rodrigues 62 

colocou para apreciação e votação três processos: 1º: Pedido de patrocínio do Instituto 63 

Lumeeiro, feito na data de 07 de Dezembro de 2012; 2º Pedido de patrocínio para 64 

concurso estudantil de projeto, solicitado pelo DEAU/UFAL; 3º: Proposta de convênio 65 

entre o CAU/AL e o Instituto Brasileiro de Educação Continuada – INBEC. Os ofícios 66 

foram lidos na sequencia, onde os conselheiros realizaram alguns questionamentos e 67 

debates. Para o processo do Instituto Lumeeiro foi aprovada a cota de patrocínio no valor 68 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Os demais processos foram posto em diligência. O Diretor 69 

Geral Norlan Dowell, realizou a tramitação dos processos e solicitou que o assessor 70 

jurídico articulasse com as comissões inerentes para as devidos despachos e 71 

deliberações. O Presidente Gilvan Rodrigues colocou em pauta a discussão sobre o 72 

recesso de final de ano do CAU/AL e ponderou sobre a compensação das horas extras 73 

trabalhadas pelo servidor Norlan Dowell. Ficou definido e aprovado por todos os 74 

conselheiros que o recesso seria do dia 30 de Dezembro de 2012 a 04 de Janeiro de 75 

2013.  ENCERRAMENTO: O Presidente Gilvan Rodrigues agradeceu a presença de 76 

todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, 77 

encerrou a sessão às 19 horas e 23 minutos. E, para constar, eu, Diretor Geral, Norlan 78 

Dowell Vale de Brito, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é 79 

assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. 80 

Maceió, 24 de janeiro de 2013. 81 
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