SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
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ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas, do dia 12(doze) do mês de abril do
ano de dois mil e doze, no escritório do presidente Gilvan Rodrigues, na Rua Gonçalves
Dias, bairro do Farol, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se os
Conselheiros Titulares Gilvan Rodrigues, Daniel Lemos, Josemée Gomes, Ester Ramirez
e Tânia Gusmão. PAUTA: I- Leitura e validação da ATA da 4ª Sessão Plenária Ordinária;
II- Contratação de empresa prestadora de serviços contábeis; III – Contratação de gerente
administrativo e financeiro. ABERTURA: O Presidente Gilvan Rodrigues iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos. DISCUSSÕES REALIZADAS: ITEM I - Leitura e
validação da ATA da 4ª Sessão Plenária Ordinária. O Presidente Gilvan Rodrigues fez a
leitura da ATA da 4ª Sessão Plenária Ordinária, que após lida foi aprovada e assinada por
todos. ITEM II - Contratação de empresa prestadora de serviços contábeis. A conselheira
Ester Ramirez apresentou a renomada empresa Lessa e Moura, empresa essa que
também é responsável pela contabilidade do CREA/AL. A responsável pela empresa é a
contadora Selma Lessa, profissional com vasta experiência na área contábil. Após o relato
da conselheira, a contratação foi aprovada por todos os presentes, porém tendo em vista
a urgência em organizar a contabilidade do conselho, sua contratação terá caráter de
urgência e será imediata. ITEM III: Contratação de gerente administrativo e financeiro. A
conselheira Ester Ramirez apresentou o nome do contador José Rodrigo Lopes Pedro
para o cargo de gerente administrativo e financeiro do CAU/AL, enaltecendo suas
qualidades como contador e administrador, tendo em vista sua experiência trabalhando no
governo do estado de Alagoas com licitações e contratos na Agência de Modernização da
Gestão de Processos – AMGESP. Após o relato da conselheira, a contratação foi
aprovada por todos os presentes e o Sr. José Rodrigo Lopes Pedro começará a exercer
suas funções no primeiro dia útil do mês de maio do corrente ano. ENCERRAMENTO: A
reunião foi encerrada às 19 horas, o presidente franqueou a palavra aos presentes e
como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a reunião. E, para constar, eu, conselheira,
Tânia Gusmão, secretária 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, 12 de abril de 2012.

