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ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18:37 horas do dia 26
(vinte e seis) do mês de julho 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, Dione Laurindo, Luiz Fernando, Tânia Gusmão,
Andréia Estevam e Josemée Gomes de Lima. Na condição de funcionários do CAU/AL
estiveram presentes: o gerente administrativo/financeiro José Rodrigo Lopes, o diretor
geral Norlan Dowell e o assessor de comunicação, jornalista Máclem C. Damasceno.
PAUTA: I - Apreciação do mérito para contratação do Sr. Glifson Magalhães como
assessor de planejamento e assessoria às comissões. II – Deliberação sobre a validação
do Plano de Ação baseado do novo Orçamento para 2012. O presidente, Gilvan
Rodrigues, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida, leu algumas
resoluções do CAU/BR e encaminhou a pauta desta Sessão Plenária Extraordinária.
APRESENTAÇÕES E DISCUSSÕES REALIZADAS: O presidente facultou a palavra
para a conselheira Andreia Estevam que colocou a necessidade de antes da contratação
do Sr. Glifson Magalhães, seja revisto o organograma do Conselho para ser criado a
função pertinente à contratação do Sr. Glifson. O Conselheiro Luiz Fernando ressaltou
que essa questão deveria ser deliberada na presença apenas dos conselheiros, sem a
presença dos funcionários deste Conselho. A partir dessa colocação, que foi acatada pelo
presidente, o presidente inverteu a ordem da pauta e solicitou que o gerente
administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes, iniciasse a apresentação do Orçamento, o
que de imediato foi feito pelo mesmo, sendo, a medida que fazia sua explanação,
interpelado pelos conselheiros
que solicitavam esclarecimentos sobre a peça
orçamentária. Às 19:09 horas, a conselheira Tânia Gusmão comunicou ao presidente sua
necessidade de se ausentar da reunião. O diretor geral, Norlan Dowell, pediu a palavra e
falou sobre o projeto que será enviado para o CAU/BR, juntamente como o Orçamento,
que é um relatório numérico que diz respeito à sede do CAU/AL. Além disso, chamou
atenção para a Comissão de Atos Administrativos em relação as resoluções 29 e 30, que
destaca a necessidade da elaboração do plano de ação para 2013 , que deverá ser
enviado para o CAU/BR até setembro de 2012. Retomando a sua apresentação do
orçamento o gerente administrativo/financeiro, José Rodrigo Lopes, apresentou os
números finais do Orçamento que são: investimento R$ 234.418,17 reais. recolhido dos
arquitetos em 2011 pelo CREA-AL e repassados pelo CAU/BR, valor este que representa
um percentual do arrecadado. Custeio R$ 419.090,46 reais, arrecadação de 2012,
prevista pelo CAU/BR. E o valor total do orçamento que é de R$ 653.508,63 reais sendo
esta a soma dos dois valores. Às 20:15 horas, após a apresentação do Orçamento, pelo
gerente administrativo/financeiro, o presidente solicitou aos conselheiros que
deliberassem sobre a aprovação do mesmo e perguntou se alguém tinha alguma
consideração a ser feita. Em seguida os conselheiros aprovaram por unanimidade o
Orçamento. A Conselheira Dione Laurindo pediu a palavra para solicitar que lhe fosse
enviada a planilha de orçamento. O Conselheiro Luiz Fernando solicitou a contratação de
uma secretária especializada com competência específica, para atuar na nova sede do
CAU/AL. Em seguida o diretor geral, Norlan Dowell, comentou sobre o manual de gestão
de pessoas e atividades. Em seguida o presidente, Gilvan Rodrigues, pediu para ser
encaminhado para os Conselheiros o manual de gestão para possível apreciação em uma
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próxima Sessão Plenária. O presidente pediu para constar em ata que o item sobre a
contratação do Sr. Glifson fique para a próxima Sessão Plenária. ENCERRAMENTO: O
presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos presentes, como
dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 21horas e 08 minutos. 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, 26 de julho de 2012.

