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ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas do dia 10 (dez) do mês de maio do
ano de dois mil e doze, no escritório do Presidente do CAU/AL, arquiteto Gilvan
Rodrigues, situado na Rua Gonçalves Dias, bairro do Farol, nesta cidade de Maceió,
Estado de Alagoas, reuniu-se os Conselheiros Titulares Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel
Lemos, Ester Ramirez, Jorge Marcelo, Andréia Estevam, Josemée Gomes de Lima, Tânia
Gusmão e Luis Fernando Beltrão. Na condição de funcionários do CAU/AL estiveram
presentes o Gerente Administrativo Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro, o Assessor
Jurídico Evandro Bezerra da Silva, e a contabilista Selma Lessa, da empresa Lessa e
Moura Contabilidade, prestadora de serviços contábeis para o CAU/AL. PAUTA: IApresentação para aprovação do novo Organograma do CAU/AL; II- Apresentação de
proposta de cargos e salários para o CAU/AL. III- Apresentação de proposta aprovada
pela Comissão de Atos Administrativos para referendo da contratação dos funcionários
com contrato por tempo determinado e em cargos de livre provimento. VI- Pagamentos de
serviços contratados pelo CAU/AL. V- Substituição do Conselheiro Jorge Marcelo na
Comissão Financeira. VI- Indicação de Conselheiro do CAU/AL para assumir a função de
tesoureiro Ad Hoc. VII- Aluguel de imóvel para instalação da estrutura física do CAU/AL.
ABERTURA: O Presidente Gilvan Rodrigues iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos. DISCUSSÕES REALIZADAS: ITEM ITEM I - Apresentação para aprovação do
Organograma do CAU/AL. O Presidente Gilvan Rodrigues convidou a Conselheira Ester
Ramirez, presidente da Comissão de Atos Administrativos para apresentar a proposta de
organograma do CAU/AL. Os conselheiros presentes analisaram e aprovaram a proposta
apresentada, conforme documento em anexo a essa Ata. ITEM II - Apresentação de
proposta de cargos e salários do CAU/AL. O Presidente Gilvan Rodrigues convidou a
Conselheira Ester Ramirez, presidente da Comissão de Atos Administrativos para
apresentar a proposta de cargos e salários do CAU/AL realizada pela Comissão presidida
pela mesma. Os cargos e salários propostos respectivamente foram: Diretor Geral com
salário de R$ 3.732,00; Gerente Administrativo/Financeiro com salário de R$ 2.800,00,
Gerente Técnico com salário de R$ 2.800,00, Assessor Jurídico com salário de R$
2.000,00, Assessor de comunicação com salário de R$ 2.324,00 e o cargo de Auxiliar
Administrativo com salário de R$ 855,00. Dos cargos acima, estão enquadrados como de
livre provimento da presidência do CAU/AL os cargos de Diretor Geral, Assessoria de
Comunicação e Assessoria Jurídica. A proposta foi analisada e aprovada pelos presentes.
ITEM III: Apresentação de proposta aprovada pela Comissão de Atos Administrativos para
referendo da contratação dos funcionários com contrato por tempo determinado e em
cargos de livre provimento. Como Gerente Administrativo/Financeiro foi apresentado o
nome de José Rodrigo Lopes Pedro, seguido dos argumentos em favor de sua
contratação, que aceito por todos declarou-se aprovada a contratação por prazo
determinado. Como Diretor Geral, cargo de livre provimento, o presidente Gilvan
Rodrigues apresentou o nome do arquiteto Norlan Dowell Vale de Brito, aprovado por
todos os presentes. ITEM IV- Pagamentos de serviços contratados pelo CAU/AL: Foi
submetido à plenária a necessidade de proceder os pagamentos dos serviços contratados
pelo CAU/BR, sendo o primeiro a ser analisado o pagamento devido à jornalista Isabela
Vieira de Carvalho, que prestou serviços de Assessoria de Comunicação ao CAU/AL,
cujos serviços importaram no valor de R$ 7.982,00; Pagamento de despesas com
serviços de despachante referentes à criação do CNPJ do CAU/AL no valor de R$ 622,00
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mais reembolso das taxas pagas; Pagamento dos serviços da Bibliotecária Wilma Maria
Nóbrega Lima no valor de R$ 3.000,00, referentes à primeira parcela do contrato e de R$
3.000,00 referente à segunda e ultima parcela dos serviços de catalogação dos acervos
que constam no CREA/AL dos Arquitetos e Urbanistas, que de acordo com a lei
12.378/10 devem ser transferidos para o CAU/AL. Foi submetida à aprovação da plenária
em votação única a aprovação de todos os pagamentos pendentes, tendo sido aprovado
por unanimidade. ITEM V- Saída do Conselheiro Jorge Marcelo na Comissão Financeira:
O conselheiro Jorge Marcelo solicitou sua saída da Comissão Financeira do CAU/AL,
aprovada por todos. ITEM VI- Indicação de Conselheiro do CAU/AL para assumir a função
de tesoureiro Ad Hoc. O presidente Gilvan Rodrigues indicou o conselheiro Jorge Marcelo
como tesoureiro ad hoc do CAU/AL, indicação esta aprovada por todos os presentes.
ITEM VII- Aluguel de imóvel para instalação da estrutura física do CAU/AL. Foi sugerido
pelos conselheiros Daniel Lemos e Luis Beltrão alugar uma sala no edifício comercial
Harmony Center já pronta para as necessidades do CAU/AL, onde o espaço sugerido
possui todas as condições de uso, sem necessidade de investimentos. Foi solicitado pelo
conselheiro Jorge Marcelo um parecer do jurídico para melhor embasar a contratação. O
presidente tomou a decisão de enviar o processo ao assessor jurídico, que após seu
parecer retornaria para deliberação da Plenária. ENCERRAMENTO: A reunião foi
encerrada às 21horas, o presidente franqueou a palavra aos presentes e como dela
ninguém quis fazer uso, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Conselheiro Titular Jorge
Marcelo Cruz, Secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é
assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes na sessão.
Maceió, 10 de maio de 2012.

