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ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas do dia 14 (quatorze) do mês de
junho 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 e
Tânia Gusmão. Na condição de funcionários do CAU/AL estiveram presentes: o gerente
administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes, o diretor geral Norlan Dowell, o assessor
jurídico Evandro Bezerra da Silva, e o assessor de comunicação, jornalista Máclem C.
Damasceno. PAUTA: I - Nomeação do servidor José Rodrigo Lopes para função de
pregoeiro. II – Aprovação da Instrução Normativa para diárias. III – Andamento das obras
da nova sede do CAU/AL. IV – Proposta do novo orçamento para o exercício 2012. O
presidente, Gilvan Rodrigues, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
lamentando a ausência dos demais conselheiros, principalmente, em um momento como
o atual, de transição e implantação do Conselho, onde todo empenho se faz
extremamente necessário. Em seguida encaminhou os trabalhos para discussão das
propostas contidas em pauta. DISCUSSÕES REALIZADAS: 1- A nomeação do
funcionário José Rodrigo Lopes para a função de pregoeiro foi posta em votação e
aprovada por unanimidade. 2 - Em seguida, o presidente Gilvan Rodrigues passou a
palavra para o gerente administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes, que de imediato
pediu a definição dos parâmetros e valores referentes ao segundo item da pauta, as
Instruções Normativas para as diárias. O conselheiro Jorge Marcelo falou sobre os
valores das diárias, sugerindo o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sem
graduação das referidas diárias. Sugeriu também que as diárias para o estado de Alagoas
fossem de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais). A Conselheira Josemée Gomes
sugeriu três tipos de diárias, de acordo com as cidades. Para capitais onde a locomoção é
mais longa e hotéis mais caros, R$ 500,00 (Quinhentos Reais), R$ 400,00 (Quatrocentos
Reais) e R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para Alagoas. Dando prosseguimento,
a conselheira Ester Buarque sugeriu R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) para
diários fora do estado e R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para Alagoas. O
Assessor Jurídico Evandro Bezerra da Silva pediu a palavra e falou sobre a questão do
transporte que, no seu entender, deverá ser definida por uma normativa sobre o tema. O
presidente afirmou que em havendo uma convergência sobre os valores de 450 reais para
fora do estado, e 350 reais para o estado de Alagoas, poria em votação esses dois
valores. Ato contínuo, os conselheiros aprovaram os valores sugeridos por unanimidade.
3 – Dando segmento à pauta, o conselheiro Daniel Lemos fez uma explanação sobre o
andamento das obras da sede do CAU/AL. Na oportunidade o diretor geral Norlan Dowell
afirmou que deverão ser concluídas nos próximos vinte e cinco dias. Em seguida, o
presidente agradeceu a explanação dos senhores Daniel Lemos e Norlan Dowell e deu
prosseguimento à pauta, em seu último item. 3 – A proposta do novo orçamento foi
apresentada pelo gerente administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes. O Conselheiro
Jorge Marcelo chamou atenção para o valor das diárias no orçamento, visto que estava
baixo. Portanto, poderia ser liberadas viagens só até o mês de setembro. O presidente,
Gilvan Rodrigues, pediu para abrir um parente-se para que pudesse liberar da sessão o
assessor jurídico Evandro Bezerra da Silva. Aproveitando o ensejo, pediu para constar em
ata que a conselheira Josemée Gomes foi selecionada para treinamento em Recife a
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partir do dia 21 do corrente mês. Retomando a discussão sobre o orçamento, a
conselheira Ester Buarque fez uma explanação sobre os valores disponibilizados pelo
CREA e esclareceu as dúvidas sobre as rubricas e seu remanejamento, e que tudo pode
ser reformulado até agosto do corrente ano. O Conselheiro Daniel Lemos pediu para ser
demonstrada a receita, no que foi atendido de imediato pelo gerente
administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes. Dando continuidade à explanação do
orçamento, o gerente administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes, ressaltou onde
poderá haver suplementação no mesmo. Finalizada a apresentação e discussão sobre o
novo orçamento do CAU/AL para o exercício 2012, o presidente, Gilvan Rodrigues, pois
em votação o novo orçamento, o qual foi aprovado por unanimidade pelos senhores
conselheiros. ENCERRAMENTO: Encerrada as discussões sobre os itens da pauta préagendada o presidente franqueou a palavra aos presentes e como dela ninguém quis
fazer uso, encerrou a sessão às 20h37min. E, para constar, eu, assessor de
comunicação, Máclem C. Damasceno, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros
presentes à sessão. Maceió, 14 de junho de 2012.

