
 
 
 
 
 

 

SÚMULA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Nº 06/2017 
20/09/2017 17h00 19h25 SEDE DO CAU/AL – MACEIÓ-AL 

 

 

1. ABERTURA 

 
O Coordenador da CAF/AL, Arquiteto e Urbanista Edgar José Filho, deu início aos trabalhos 
da 6ª Reunião Ordinária da CAF-CAU/AL, exercício 2017. Fez verificação de quórum e a 
leitura da pauta da presente reunião, dando início às discussões. 
 

2. INFORMES 

  
2.1 Não houve. 
 

3. CORRESPONDÊNCIAS 

 
3.1 Não houve. 
 

4. PAUTA 

 
4.1 Prestação de contas Janeiro a Agosto de 2017. 
  
 O Gerente Administrativo e Financeiro, Sr. José Rodrigo Lopes apresentou a 
prestação de contas até Agosto de 2017. Esta apresentação consta como anexo I a esta 
SÚMULA como se aqui estivesse transcrita, ato continuo a Contadora, Sra. Selma Lessa, fez 
a apresentação do balancete de agosto/2017, anexo II, fez considerações sobre os aspectos 
contábeis e financeiros ressaltando a situação confortável financeiramente do CAU/AL. Foi 
abordado a situação do PER/DCOMP que deverá ser levantado o andamento do processo 
junto à Receita. Ao fim da apresentação os membros presentes da CAF-CAU/AL aprovaram 
as contas até agosto de 2017 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – 
CAU/AL.  
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 11/2017): 
1 – Aprova por unanimidade a Prestação de contas até agosto de 2017 do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL; 
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4.2 Cobrança Dívida Ativa – Ofício Circular CAU/BR nº 043/2017-PRES (SICCAU n. 
548397/2017). 
  
 O Diretor Geral, Sr. Norlan Dowell, informou sobre os procedimentos a serem 
adotados pelo CAU/AL referentes à cobrança de inadimplentes e inscrição em Divida Ativa, o 
mesmo manteve contato com o Sra. Juliana, Gerente Técnica do CAU/CE, para troca de 
informações de como proceder com a cobrança. Após discussões foi aprovado que o CAUAL 
deverá proceder com a cobrança dos inadimplentes (anuidades pessoa física e jurídica) em 
2018. Deverá ser solicitado parecer da assessoria jurídica do CAU/AL sobre o assunto. 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 12/2017): 
1 – Aprova por unanimidade a adoção dos procedimentos de cobrança de anuidade pessoa 
física e jurídica e posterior inscrição em Divida Ativa dos Arquitetos e Urbanistas e Empresas 
inscritas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL a serem realizados 
em 2018, CONDICIONADO a aprovação da assessoria jurídica do CAU/AL. 
 
4.3 Plano de Ação e Orçamento 2018 
  
 O Gerente Administrativo e Financeiro apresentou as diretrizes de 2018 e informou 
quais projetos e atividades teremos para 2018 conforme diretrizes, esta apresentação consta 
como anexo III a esta SÚMULA como se aqui estivesse transcrita, ao fim da apresentação os 
membros presentes da CAF-CAU/AL aprovaram o Plano de Ação e Orçamento de 2018 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 
 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 13/2017): 
1 – Aprova por unanimidade o Plano e Ação e Orçamento 2018 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Alagoas – CAU/AL; 
 
4.4 Revisão do Regimento Interno – Ofício Circular CAU/BR nº 027/2017-PRES 
(SICCAU n. 535335/2017) 
 
 Não foi apreciado, deverá ser pauta para a próxima reunião da CAF-CAU/AL. 
 
4.5 Apresentação do Plano de Cargos e Salários – Funcionários do CAU/AL (Pedro e 
Manoel) 
 
 O Analista de Fiscalização e o Assistente de registro e atendimento realizaram uma 
apresentação sobre o plano de cargos e carreiras para os funcionários do CAU/AL, que 
deverá ser analisado pela CAF na próxima reunião.   
 

5. EXTRA PAUTA 

 
5.1 O Coordenador solicitou a participação da Assessora de Comunicação, Beatriz 
Nunes, alguns opções de ações para o fechamento do exercício dentro do plano de 
comunicação do CAU/AL. Algumas sugestões elencadas abaixo, previstas no plano de 
comunicação deverá ser levantado o custo para possível implementação pelo Conselho. 

 
a) Criação de postagem semanal sobre Leis, Normativas e Resoluções do CAU; 
b) Elaboração de balanço de prestação de contas do triênio 2015-2017 

(levantamento de custos); 
c) Café de manhã com os jornalistas do Estado, levantamento de custo do evento 

com opção de “press kit”; 
 
Deverá ser apresentado as opções a CAF na próxima reunião. 

 
 



 
 
 
 
 

 

6. ENCERRAMENTO 

 
O Coordenador Edgar Filho agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos 
demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 19 horas e 25 
minutos. E, para constar, eu, Assessor desta comissão José Rodrigo Lopes, secretário ad 
hoc deste Conselho, lavrei a presente Súmula, que após lida e aprovada, é assinada por 
mim, e demais presentes a sessão. Maceió-AL, em 20 de setembro de 2017. 
 
Edgar do Nascimento Filho (Coordenador) ______________________________________ 
 
Nadja Barros Fernandes _____________________________________________________ 
 
Norlan Dowell Vale de Brito __________________________________________________ 
 
José Rodrigo Lopes ________________________________________________________ 
 
Pedro Diogo Peixoto Dantas _________________________________________________ 
 
Manoel Buarque Filho _______________________________________________________ 
 
Selma Lessa _______________________________________________________________ 


