
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

ATA DA 14ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DE ALAGOAS – CAU/AL. Às 17 horas e 05 minutos do dia 07 (sete) do 2 

mês de março do ano de dois mil e treze, na sede do CAU/AL, situada no Edif. Harmony 3 

Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta capital, reuniu-se os Conselheiros Titulares: Gilvan 4 

Rodrigues, Tânia Gusmão, Nise Sarmento, Luiz Fernando, Dione Laurindo, Ester Ramirez 5 

e Jorge Marcelo.  PAUTA: I – Informes: a) Apresentação do projeto “Identidade 6 

Construída: Valorizando o Patrimônio Edificado de Alagoas” – IAB/AL. b) Breve 7 

explanação sobre as definições dos debates ocorrido na última reunião dos presidentes 8 

dos CAUs/UFs em Janeiro de 2013, em São Paulo; II – Apresentação do balanço 9 

patrimonial do CAU/AL do exercício 2012 III – Apresentação da contra proposta salarial 10 

para dos cargos do CAU/AL.. O Presidente Gilvan Rodrigues iniciou a reunião 11 

agradecendo a presença de todos e ressaltou a importância em manter o grupo em 12 

sinergia em busca de melhores resultados. Em prosseguimento, passou a palavra a Vice 13 

Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Diretoria de Alagoas – IAB-Al, 14 

Arquiteta Isadora Padilha, que fez uma explanação dos principais objetivos, metas e 15 

funções que o projeto em referência oferece para os profissionais e toda sociedade 16 

maceioense, uma vez que está vinculado ao citado projeto, a construção de um portal 17 

para preservação da memória coletiva da arquitetura de Alagoas e ações educativas. 18 

Após a apresentação, ficou definido que cada conselheiro receberia pelo e-mail 19 

institucional do CAU/AL o projeto na integra, para estudo e maiores esclarecimentos.  A 20 

definição sobre a decisão do CAU na adesão ou não do projeto será posto em votação na 21 

15ª Plenária Ordinária a ser realizada na data 14 de Março 2013. O projeto apresentado 22 

pelo IAB/AL é parte integrante dessa ATA. Nesse momento, o Presidente Gilvan 23 

Rodrigues convidou para a reunião a representante legal do Escritório de Contabilidade 24 

Lessa & Moura, Sra. Selma Lessa, que realizou a apresentação do balanço patrimonial 25 

do CAU/AL juntamente com a Coordenadora da Comissão de Administração e 26 

Finanças, Conselheira Ester Ramirez. Após alguns questionamentos por parte dos 27 

conselheiros presentes, o item de pauta foi posto em votação e aprovado por 28 

unanimidade. Dando continuidade a pauta, o Presidente Gilvan Rodrigues colocou em 29 

discussão a redefinição do horário das reuniões das Plenárias Ordinárias para ás 17h, 30 

uma vez que a partir das 18h o mesmo já possui compromisso. Ressaltou também que os 31 

Conselheiros já haviam definido esse horário das 17h na 1ª Plenária Ordinária do 32 

CAU/AL. Os conselheiros presentes concordaram com a mudança. O Presidente Gilvan 33 

Rodrigues deu prosseguimento na Plenária e relatou sobre a reunião dos Presidentes 34 

dos CAU’s/UF’s ocorrida em São Paulo. Levantou as principais questões discutidas e 35 

focou no principal assunto: Fiscalização e suas diretrizes. Dando continuidade a sua fala, 36 

o Presidente Gilvan Rodrigues relatou sobre as ações do CAU/BR e CAU’s/UF’s no 37 

empenho para a implementação efetiva da fiscalização para o segundo semestre de 2013 38 

em todos os CAU’s. Destacou ainda sobre a formação do Grupo de Trabalho – G.T., 39 

composto por vários CAU’s/UF’s, e que será responsável pelo desenvolvimento da 40 

“cartilha de fiscalização”/manual a ser implantada. Na oportunidade, solicitou que a 41 

Comissão de Exercício Profissional do CAU/AL acompanhasse de perto as atividades 42 

do G.T. na montagem das propostas de desenvolvimento da cartilha, uma vez que o 43 

CAU/AL tem o total interesse de iniciar a atividade de fiscalização e de apurar as 44 

denúncias já recebidas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 45 

Arquitetura e Urbanismo – SICCAU. O Presidente Gilvan Rodrigues orientou para se 46 
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empenhasse para a realização da Seleção Pública Simplificada – S.P.S/CAU-AL,  47 

cargo de  Fiscal, de forma a convergir com a homologação da “cartilha de fiscalização” 48 

pelo CAU/BR. Destacou que é imprescindível que a  equipe do CAU/AL estivesse com as 49 

devidas contratações efetivadas e treinada. O Presidente do CAU/AL sugeriu ainda, a 50 

contratação imediata para os cargos de Assessoria Especial e da Gerência Técnica, 51 

através de contratação sem o S.P.S/CAU-AL, como aprovado na 13ª Plenária Ordinária, 52 

destacando que o Regimento Interno- R.I. do CAU/AL prevê a contração através da 53 

modalidade de livre provimento, e portanto, a presidência se valeria do  uso do 54 

instrumento. O objetivo da decisão é dar mais celeridade nos trâmites dos processos 55 

abertos no SICCAU e um assessoramento mais efetivo ao profissional que procura a sede 56 

do Conselho.  A decisão também visa atender uma demanda operacional da estrutura 57 

executiva, de forma a evitar que servidores continuem acumulando funções. O Presidente 58 

Gilvan Rodrigues colocou em votação, o que foi aprovado por todos os conselheiros 59 

presentes. Dando continuidade à pauta, o presidente Gilvan Rodrigues apresentou os 60 

novos valores de salários para os seguintes cargos: R$ 4.800,00 para Diretor Geral; R$ 61 

4.068,00 para Gerente Técnico;  R$ 3.500,00 para Assessor Especial; R$ 3.000,00 62 

para Assessor Jurídico; e, por fim, R$ 3800,00 para Gerente Administrativo e 63 

Financeiro. Ressaltou, ainda, que a prioridade do CAU/AL é de a efetiva implantação da 64 

infraestrutura, e à medida que o CAU/AL fosse ampliando, os salários seriam revisados, 65 

acompanhando as projeções previstas no “CAU Básico” proposto pelo CAU/BR. Os 66 

conselheiros debateram o assunto por alguns minutos, e assunto foi posto em votação e 67 

aprovado pela maioria presente. Os conselheiros sugeriram ao Presidente Gilvan 68 

Rodrigues, pelo avançado da hora, que o item de leitura e validação da Ata da 13ª 69 

Plenária Ordinária fosse adiada para próxima reunião. O presidente Gilvan Rodrigues 70 

acatou a sugestão. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente Gilvan Rodrigues 71 

agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela 72 

ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 19 horas e 13 minutos. E, para constar, eu, 73 

Conselheiro, Jorge Marcelo, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e 74 

aprovada, é assinada por mim, pelo Presidente e por todos os Conselheiros presentes à 75 

sessão. Maceió, 11 de Abril de 2013. 76 
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