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ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 17 horas, do dia 11(onze) do mês de janeiro
do ano de dois mil e doze, na sede da Empresa Nacional de Engenharia – ENENGI,
situada na Avenida Comendador Leão, bairro do Poço, nesta cidade de Maceió, Estado
de Alagoas, reuniram-se os Conselheiros Titulares Gilvan Rodrigues da Silva, Daniel
Lemos, Jorge Marcelo, Andréia Estevam e Josemée Gomes de Lima e o Conselheiro
Federal Heitor Maia. Como convidados estiveram presentes a jornalista Isabela Vieira e o
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/AL, arquiteto Rafael dos Santos
Tavares. PAUTA: I-Leitura e aprovação de atas das sessões anteriores; II- Congresso
Panamericano de Arquitetos 2012; III- Estratégia para recepção dos arquivos
provenientes do Crea/AL; IV- Contratação de um Arquiteto e Urbanista para suprir a
função de Assessor Técnico do CAU/AL. ABERTURA: O Presidente Gilvan Rodrigues
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. DISCUSSÕES REALIZADAS: ITEM
I- Leitura e Aprovação das Atas: (a) Leitura da ata da 1ª sessão ordinária do CAU/AL,
ocorrida em 11 de dezembro de 2011, aprovada por unanimidade pelos presentes; (b)
Leitura da ata da 1ª sessão extraordinária do CAU/AL, ocorrida em 20 de dezembro de
2011, aprovada por unanimidade pelos presentes; (c) Leitura e aprovação da ata da 3ª
sessão extraordinária do CAU/AL, ocorrida em 03 de janeiro de 2012, aprovada por
unanimidade pelos presentes. ITEM II - Congresso Panamericano de Arquitetos 2012: O
presidente Gilvan Rodrigues apresentou ao plenário o arquiteto e urbanista Rafael
Tavares, presidente do IAB/AL, passando em seguida a palavra ao mesmo para que
discorresse sobre a organização do referido congresso. O presidente do IAB/AL fez um
breve histórico sobre o evento, falou sobre o trabalho empreendido para trazer o evento
para Alagoas e sobre as dificuldades encontradas em sua organização. As dificuldades
são provenientes da Federação Panamericana dos Arquitetos e do Governo do Estado de
Alagoas. Solicitou apoio ao CAU/AL para viabilizar o evento. Como o CAU/AL ainda se
encontra em fase de instalação, sem contar com registro no CNPJ/MF, o que impede a
gestão de seus recursos financeiros, os presentes alegaram dificuldade em prestar auxílio
imediato à organização do evento. Porém, ficou acordado que seria iniciado um trabalho
junto ao CAU/BR visando o apoio do conselho federal dos arquitetos ao primeiro grande
evento da arquitetura a ocorrer no país após a instalação do CAU. Esse contato com a
Direção do CAU/BR seria feito pelo conselheiro federal Heitor Maia e pelo presidente
Gilvan Rodrigues. Foi sugerido pelo conselheiro do CAU/AL Jorge Marcelo a aprovação
de uma moção de apoio ao XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos 2012, tendo
sido submetida ao plenário e aprovada por unanimidade. ITEM III - Estratégia para
recepção dos arquivos provenientes do Crea/AL. Foi colocado em discussão pelo
presidente do CAU/AL a elaboração de uma estratégia para recepção dos arquivos dos
arquitetos e urbanistas em poder do Crea/AL, e que por força da lei 12.378/10 deverão
ser transferidos ao CAU/AL. O conselheiro federal Heitor Maia chamou a atenção para a
necessidade de um profissional arquivista acompanhar o processo, de modo que se faça
a devida conferência dos arquivos recepcionados, de forma a resguardar o CAU/AL em
relação a retenção e/ou extravio de documentos durante o processo, assim como tal
profissional já auxiliaria na adoção de um sistema de arquivos organizado para o CAU/AL.
A sugestão do conselheiro federal foi aceita, sendo a contratação de um arquivista ação a
ser empreendida pela presidência do CAU/AL. ITEM IV - Contratação de um Arquiteto e
Urbanista para suprir a função de Assessor Técnico do CAU/AL. O presidente abriu a
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discussão sobre o ponto de pauta e o conselheiro federal Heitor Maia pediu a palavra e
informou ao plenário que tomou a iniciativa de fazer uma chamada através das redes
sociais na internet para que os arquitetos e urbanistas interessados em trabalhar como
assessor técnico no CAU/AL postassem seus currículos vitaem. Divulgou que houve 14
interessados até o momento. O conselheiro Jorge Marcelo pediu a palavra e expressou
sua opinião em relação às atribuições a ser exercidas por esse arquiteto e urbanista no
CAU/AL. Entende o conselheiro titular que a função de assessor técnico não tem, no
momento, a complexidade suficiente para ocupar um profissional que fará jus ao mais alto
salário da folha de pagamentos do CAU/AL. Sua sugestão é que esse arquiteto e
urbanista seja contratado como um gerente geral do CAU/AL, acumulando a função de
assessor técnico. O assunto não foi deliberado nesse momento, ficando apenas o
entendimento de que a contratação deve ser realizada nos moldes de um cargo de livre
provimento, e será realizada em data posterior a critério do presidente do CAU/AL.
DELIBERAÇÕES: 1.Aprovada moção de apoio do CAU/AL à organização do XXIV
Congresso Panamericano de Arquitetos 2012; 2. Aprovada a contratação de um arquivista
para supervisionar o processo de transferência dos arquivos dos arquitetos e urbanistas
em poder do Crea/AL para o CAU/AL; 3. Deliberado que o cargo a ser exercido pelo
arquiteto a ser contratado pelo CAU/AL deverá ser enquadrado como de livre provimento,
e o nome a ser contratado será definido posteriormente pelo presidente do CAU/AL e
submetido ao referendo do plenário. Ficou desde já definida que a quarta reunião plenária
extraordinária do CAU/AL será realizada no dia 23/01/2012, no escritório do presidente
Gilvan Rodrigues, na rua Gonçalves Dias, no bairro do Farol, às 18h. ENCERRAMENTO:
A reunião foi encerrada às 20horas, o presidente franqueou a palavra aos presentes e
como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a reunião. E, para constar, eu, Conselheira
Titular 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 na sessão .
Maceió, 11 de janeiro de 2012.

