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ATA N.º 04/2015 1 

Às 17 horas do dia 02 (dois) do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sede do 2 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-3 

26, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, 4 

Estado de Alagoas, reuniram-se para a 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA os membros da 5 

Comissão de Administração e Finanças – CAF: Edgar Francisco do Nascimento Filho 6 

(Coordenador), Nadja Barros Fernandes (Coordenadora adjunto) e Nise de Araújo 7 

Sarmento; o Gerente Administrativo e Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro, o Diretor 8 

Geral Norlan Dowell, todos do CAU/AL, representando o escritório de assessoria contábil 9 

Lessa & Moura Contabilidade e Consultoria o Contador - Coordenador Sr. Felipe Moura 10 

de Carvalho, representando a Assessoria Jurídica Andrea Calheiros. PAUTA: I – Analise 11 

das demonstrações contábeis e financeiras do 1º quadrimestre do exercício 2015; II 12 

– Analise da execução do Plano de Ação durante o 1º quadrimestre do exercício 13 

2015; III – Analise das transposições orçamentárias – Realizadas e Futuras; IV – 14 

Edital de seleção publica simplificada – Contratação do Gerente Técnico. V – Outros 15 

assuntos. Iniciando os trabalhos o coordenador Edgar Francisco do Nascimento Filho 16 

agradeceu a presença de todos, deu início informando aos presentes sobre o Item I. da 17 

pauta – O representante da empresa Lessa & Moura Contabilidade fez a apresentação do 18 

Balancete do 1º quadrimestre de 2015, informando a conformidade das demonstrações 19 

contábeis; Item II. - Analise da execução do Plano de Ação durante o 1º quadrimestre do 20 

exercício 2015, o Gerente Administrativo/Financeiro fez a apresentação dos valores 21 

gastos até o momento e dos planos de ação executados, onde temos uma receita de R$ 22 

468.861,06 e despesas de R$ 237.568,54 dos planos de ação executados temos o 2.01 23 

Palestra sobre ensino e formação, 5.04 – Atendimento – Manutenção das rotinas 24 

administrativas do CAU/AL; 5.05 – Fiscalização Sistemática; 5.07-Ações de suprimento a 25 

demanda de deslocamento de pessoal; 5.10-Aporte ao centro de serviços compartilhados-26 

CSC; 5.11-Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs; 5.12-reserva de 27 

contingência; Passando para o Item III. Conforme orientação do Conselheiro Federal, Arq. 28 

Heitor Maia, todas as transposições realizadas pelo CAU/AL deverão passar por 29 

aprovação da CAF em seguida também aprovado pelo Plenário do CAU/AL para 30 

posterior execução pela contabilidade, sendo apresentadas pelo Gerente 31 

Administrativo/Financeiro as transposições realizadas até o momento pelo CAU/AL, em 32 

anexo, sendo informado que o procedimento será realizado nas próximas transposições. 33 

Fica definido que o centro de custo 5.08 - CAU Móvel deverá ser realizado a transposição 34 

do valor total para o centro de custo para o centro de custo 5.09- Ampliação das 35 

instalações da sede, sendo esta a deliberação da comissão que deverá ser apresentada 36 

na 36ª Plenária a ser realizada no dia 18 de junho de 2015. Passando para o item IV. O 37 

Coordenador questionou a assessoria jurídica a possibilidade de contratação do gerente 38 

técnico, no qual informou que será possível nos moldes da seleção simplificada, ficando a 39 

definir as atribuições do gerente técnico na 36ª Plenária a ser realizada no dia 18 de 40 

junho de 2015. V. - Outros assuntos – Em relação à aquisição do veiculo, a Andrea 41 

Assessoria jurídica do CAU/AL informou que por ser Autarquia publica o CAU/AL tem 42 

direito a imunidade tributária, sendo proposto pelo Coordenador realizar o levantamento 43 

das informações junto a Receita Federal e Secretaria da Fazenda Estadual, que será 44 

apresentado na 36ª Plenária a ser realizada no dia 18 de junho de 2015. 45 

ENCERRAMENTO: O Coordenador Edgar Francisco do Nascimento Filho agradeceu a 46 
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presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis 47 

fazer uso, encerrou a sessão às 19 horas e 10 minutos. E, para constar, eu, Gerente 48 

Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, 49 

que após lida e aprovada, é assinada por mim, e demais presentes à sessão.  50 

Edgar Francisco do Nascimento Filho _________________________________________ 51 

Nadja Barros Fernandes ____________________________________________________ 52 

Nise de Araújo Sarmento____________________________________________________ 53 

José Rodrigo Lopes Pedro__________________________________________________ 54 

Norlan Dowell Vale de Brito__________________________________________________ 55 


