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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 18 horas, do dia 23 (vinte
e três) do mês de janeiro 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, Jorge Marcelo, Andréia Estevam, Josemée Gomes de
Lima e Tânia Gusmão e o Conselheiro Federal Heitor Maia. Como convidados estiveram
presentes a jornalista Isabela Vieira, o Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil –
IAB/AL, arquiteto Rafael dos Santos Tavares, o advogado Evandro Bezerra, e a
contabilista Selma Lessa. PAUTA: I-Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; IICongresso Panamericano de Arquitetos 2012; III- Apresentação de proposta de sistema
contábil. IV- Apresentação de proposta para assessoria jurídica do CAU/AL. ABERTURA:
O Presidente Gilvan Rodrigues iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
DISCUSSÕES REALIZADAS: ITEM I- Leitura e Aprovação de Ata: (a) Leitura da ata da 2ª
sessão ordinária do CAU/AL, ocorrida em 11 de janeiro de 2011, aprovada por
unanimidade pelos presentes; ITEM II - Congresso Panamericano de Arquitetos 2012: O
presidente Gilvan Rodrigues passou a palavra ao arquiteto e urbanista Rafael Tavares,
presidente do IAB/AL, para que discorresse sobre a organização do referido congresso. O
presidente do IAB/AL falou sobre a necessidade de apoio político do CAU/AL ao
Congresso. O conselheiro federal Heitor Maia falou sobre as conversas em Brasília com o
presidente do IAB/DN, com o presidente do CAU/BR e salientou que o IAB/AL necessita
afirmar sua posição diante do COSU de fazer o Congresso Panamericano, de modo a
consolidar o apoio da entidade nacional dos arquitetos. Seguiram-se diversas
manifestações no sentido de apoio do CAU/AL ao Congresso Panamericano, com a
ênfase dada pelo conselheiro Jorge Marcelo que o CAU/AL já havia manifestado seu
apoio através da aprovação de moção de apoio na última reunião ordinária. O presidente
Gilvan Rodrigues reforçou seu apoio pessoal ao Congresso Panamericano, mas frisou
que seria necessário o IAB/AL formalizar seu pedido de apoio, quantificando o apoio
requerido. O presidente do IAB/AL agradeceu o apoio dispensado pelo CAU/AL, se
comprometendo a fazer uma apresentação aos conselheiros do CAU/AL sobre a
organização do Congresso Panamericano de 2012, que foi agendada para o dia 30 de
janeiro de 2012. ITEM III - Apresentação de proposta para assessoria contábil para o
CAU/AL: A contabilista Selma Lessa fez uma apresentação sobre o novo sistema contábil
que sua empresa sugere ser empregado para a contabilidade do CAU/AL. O presidente
Gilvan Rodrigues abriu a discussão sobre o tema. O conselheiro federal Heitor Maia fez
um questionamento a respeito do orçamento elaborado pelo CAU/BR para o CAU/AL, que
foi esclarecido que poderia haver reformulação até agosto de 2012. O conselheiro federal
lembrou que poderia haver uma redução na previsão de receitas, o que acarretaria a
necessidade de rever a previsão das despesas para 2012. ITEM IV: Apresentação de
proposta para assessoria jurídica do CAU/AL. O advogado Evandro Bezerra manifestou
durante a reunião o interesse de sua empresa em assessorar juridicamente o CAU/AL,
submetendo ao plenário uma proposta para contratação do referido serviço, a ser
analisada pela instância competente do CAU/AL. Ficou desde já definida que a quinta
reunião plenária extraordinária do CAU/AL será realizada no dia 30/01/2012, no escritório
do presidente Gilvan Rodrigues, na rua Gonçalves Dias, no bairro do Farol, às 18h.
ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 21horas, o presidente franqueou a palavra
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aos presentes e como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a reunião. E, para constar,
eu, Conselheiro Titular Jorge Marcelo Cruz, Secretário 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, 23 de janeiro de 2012.

