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ATA DA 29ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas e 30 minutos do dia 12 (doze) do 2 

mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e catorze), 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, Jorge Marcelo e Nise 5 

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

Assessor Especial; Rodrigo Lopes – Gerente Administrativo/Financeiro, Norlan Dowell – 7 

Diretor Geral, Pedro Diogo Peixoto – Fiscal e José de Barros Lima Neto – Assessor 8 

Jurídico. PAUTA: I. Informes: 30ª Reunião Ordinária Comissão Ética e Disciplina – 9 

Diamantina/MG – 28 e 29/08; II. Definição da Sede; III. Regimento Interno; IV. Dia do 10 

arquiteto V. Aprovação de modelo de placa para obra; VI. Diárias e custeios para 11 

deslocamentos; VII.  Indicação de conselheiro para articulação e criação do colegiado 12 

CAU/AL; VIII. Leitura e validação da ATA da 10ª Sessão Plenária Extraordinária. O 13 

Presidente em exercício Daniel Lemos, verificando a existência de quórum, instaurou a 14 

reunião às 18h45min externando seu agradecimento a todos. O presidente deu início 15 

solicitando que o assessor jurídico explanasse sobre a situação da proposta da loja 08 do 16 

Edf. Norcon Empresarial em relação a possível regularização e averbação do mezanino, 17 

ponto de discussão levantada na 10ª Plenária Extraordinária; com isso o assessor 18 

explicou que é possível a regularização, tanto junto ao condomínio, quanto a prefeitura, e 19 

que depois de regularizado a metragem poderia ser averbada, somando-a a metragem 20 

quadrada original constatada na escritura apresentada a este Conselho mediante as 21 

exigências do edital de aquisição de imóvel. Após essas explicações os conselheiros que 22 

não votaram na 10ª Plenária Extraordinária, foram solicitados a expor seus votos, com 23 

isso a Conselheira Nise Sarmento votou na proposta do Edf. Norcon Empresarial, o 24 

presidente Daniel Lemos absteve seu voto e os demais conselheiros mantiveram seus 25 

votos, ou seja, o Conselheiro Jorge Marcelo e a Conselheira Ester Ramirez optaram pela 26 

proposta do Edf. Norcon Empresarial e a Conselheira Josemée Gomes manteve sua 27 

opção pela proposta do Edf. Harmony Trade Center, e por 03 (três) votos a 1(um), foi 28 

escolhida a proposta da loja 08 do Edf. Norcon Empresarial. Em ato contínuo, o plenário 29 

do CAU/AL deliberou que o presidente Daniel Lemos e a tesoureira Tânia Gusmão, com o 30 

auxílio do corpo jurídico e administrativo do CAU/AL dessem início ao processo de 31 

compra da loja 08 (oito) do Edf. Norcon Empresarial, futura sede do CAU/AL, o quanto 32 

antes, tendo em vista o pouco tempo hábil até o fim do mandato da atual gestão. Com o 33 

ponto de pauta II definido o presidente solicitou que o gerente administrativo Rodrigo 34 

Lopes explanasse sobre as mudanças que aconteceram no Regimento Interno do 35 

CAU/AL, solicitadas pelo CAU/BR, ponto de pauta III. Todas as mudanças explicadas, os 36 

conselheiros presentes aprovaram o novo Regimento Interno do CAU/AL assinando-o. 37 

Adentrando a pauta, o presidente Daniel Lemos pediu que explicasse as possíveis 38 

mudanças na portaria de diária do CAU/AL, ponto de pauta VI. Após um grande período 39 

de discussões e ponderações ficou decidido que a diária para funcionários seria de R$ 40 

600,00 para deslocamentos interestaduais, para intermunicipais ficou decidido que ficaria 41 

o valor de R$ 250,00 até 150 quilômetros e R$ 350,00 para distâncias acima de 150 42 

quilômetros; a diária dos conselheiros seguirá o mesmo valor praticado pelo CAU/BR. 43 

Com esse ponto de pauta definido, o presidente Daniel Lemos pediu que o diretor geral 44 

Norlan Dowell apresentasse e explicasse os modelos de placa, ponto de pauta V, e por 45 

fim foi decidido que se precisa de mais tempo, mais informações para tomada de decisão 46 
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e este ponto de pauta voltará a ser discutido em outro momento pela comissão de 47 

administração e finanças. Em relação ao ponto de pauta VII ficou decidido que a 48 

conselheira Josemée Gomes seria a pessoa mais indicada para articulação e criação do 49 

colegiado CAU/AL, uma exigência em resolução do CAU/BR. Adentrando a pauta, em 50 

relação à programação para o dia do arquiteto, ficou definida a parceria com o Instituto 51 

dos Arquitetos do Brasil – IAB/AL, para desenvolvimento do projeto: “Dia do arquiteto 52 

2014, XVIII Mostra de Arquitetura Alagoana e II Premiação Gentileza Urbana, pedido 53 

protocolado no CAU/AL sob. Nº 112/2014. Dentro da programação, como contrapartida, 54 

deverá ser criado um curso e/ou seminário para os arquitetos, sugerido em plenário uma 55 

oficina sobre a Tabela de Honorários do CAU. O valor a ser destinado será de R$ 56 

8.000,00 (oito mil reais), já aprovado no planejamento estratégico /  plano de ação de 57 

2014. Por fim, nada mais havendo a deliberar, o Presidente agradeceu a presença de 58 

todos e franqueou a palavra aos presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a 59 

sessão às 20 horas e 50 minutos. E, para constar, eu Luiz de Sá – Assessor Especial, 60 

secretário ad hoc deste conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo 61 

Colegiado, vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes 62 

à sessão. Maceió/AL, 12 de setembro de 2014. 63 

 64 

Conselheiros: 65 

Daniel de Gouvêa Lemos________________________________ 66 

 67 

Tânia Mª Marinho de Gusmão_____________________________ 68 

 69 

Josemée Gomes de Lima_________________________________ 70 

 71 

Jorge Marcelo Cruz _____________________________________ 72 

 73 

Nise de Araújo Sarmento ________________________________ 74 

 75 

Funcionários: 76 

Luiz Alberto Medeiros de Sá______________________________ 77 

 78 

Norlan Dowell Vale de Brito______________________________ 79 

 80 

José Rodrigo Lopes Pedro _______________________________ 81 

 82 

Pedro Diogo Peixoto ____________________________________ 83 

 84 

José de Barros Lima Neto _______________________________ 85 


