
 

 

ATA DA 69ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018. 

 
Aos 17 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o 1 
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas - CAU/AL, na sede do Conselho – 2 
Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789, loja 08, Mangabeiras, Maceió – AL. Sob a presidência de 3 
Heitor Antonio Maia da Silva Dores, com os conselheiros: Gianna Melo Barbirato, Dilson Batista 4 
Ferreira, Alexandre Henrique Pereira e Silva, Alexandre da Silva Sacramento, Ricardo Victor 5 
Rodrigues Barbosa, Edgar Francisco do Nascimento Filho, José Adenilton Santos Andrade, José 6 
Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira e o Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz 7 
Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às dezoito horas e quarenta 8 
minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em virtude de problemas com 9 
o equipamento de audiovisual não foi possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação 10 
da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, 11 
dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e como não houve nenhuma objeção aprovou a 12 
ordem do dia. 4.Discussão e aprovação da Ata da 68ª Reunião Plenária Ordinária: A ata foi 13 
aprovada por 07 (sete) votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 01 (uma) ausência. 14 
O conselheiro Alexandre Sacramento chegou à reunião logo após a aprovação da ata às 19h06min. 5. 15 
Apresentação de Comunicações: a) do Presidente. O presidente Heitor Maia informou que a 16 
assessoria de comunicação estava em Brasília e que havia sido muito elogiada pela mídia espontânea 17 
conseguida com o projeto ATHIS, e que o projeto ATHIS 2017 está em fase de finalização e o de 18 
2018 está na assessoria jurídica sendo minutado para um acordo de cooperação técnica com a 19 
prefeitura de Penedo para projeto e execução. O presidente informou também que havia recebido a 20 
visita da arquiteta e urbanista Paula Zacarias, assistente do programa ONU HABITAT, para tratar 21 
sobre possíveis parcerias para assistência técnica em habitação de interesse social em Alagoas. O 22 
presidente comunicou que terá reunião com a reitoria da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, e 23 
que dentre os assuntos tratará sobre os desvios de atribuição das empresas juniores. O presidente 24 
também comunicou que irá à Fortaleza na próxima segunda-feira para um seminário da Comissão de 25 
Política Profissional – CPP-CAU/BR sobre o ATHIS e apresentará o projeto piloto do CAU/AL. O 26 
presidente encerrou seus informes noticiando que havia tido reunião com dois representantes de 27 
empresas que irão lançar um edital que premia os consumidores e os arquitetos desses consumidores. 28 
O presidente viu o programa com bons olhos, tendo em vista que a premiação será via sorteio e não 29 
por vinculação a ranking de vendas. b) da Comissão de Ensino e Formação. A pedido da 30 
coordenadora Gianna Barbirato, o assessor da comissão Luiz de Sá informou que foi protocolado 31 
ofícios em todas as coordenações das faculdades de ensino e arquitetura do estado, informando sobre o 32 
processo de cadastramento dos cursos no CAU/BR, cálculo de tempestividade e importação de lista de 33 
egressos. O assessor também informou que havia solicitado a CEF-CAU/BR os cálculos de 34 
tempestividade dos cursos das faculdades Maurício de Nassau, Faculdade de Tecnologia de Alagoas – 35 
FAT/AL e Centro Universitário Tiradentes – FITS. O resultado dessa solicitação encontra-se na 36 
deliberação nº 043/2018 – CEF-CAU/BR. O curso da faculdade Maurício de Nassau ficou pendente de 37 
análise, pois ainda não protocolou processo de reconhecimento do curso no MEC. A Faculdade de 38 
Tecnologia de Alagoas – FAT/AL teve resultado intempestivo, pois o curso ainda não foi reconhecido 39 
pelo MEC e o Centro Universitário Tiradentes – FITS teve resultado tempestivo e poderá registrar 40 
seus egressos. O assessor ainda informou que a comissão havia escolhido o nome CAU+ para 41 
representar o programa de formação continuada do conselho. 6. Ordem do dia:6.1. Julgamento de 42 
mérito - Processo Ético Disciplinar nº 640134/2018;(Origem: Comissão de Ética e Disciplina). A 43 
conselheira Pollenya Rhamadavya Costa Pontes não pode estar presente na reunião, porém deixou seu 44 



 

 

relatório e voto com o membro da comissão, conselheiro Dilson Batista Ferreira. O conselheiro relatou 45 
todo o processo e ao seu fim os demais conselheiros presentes seguiram o voto fundamentado da 46 
Conselheira Pollenya Rhamadavya Costa Pontes pela aplicação de sanção de ADVERTÊNCIA 47 
RESERVADA, conforme Art. 5 e 6 da Resolução Nº 58 do CAU/BR, concomitantemente com a 48 
MULTA de 02 (duas) anuidades, respaldado na Lei Nº 12.378/2010. 6.2. Designação de conselheiro 49 
relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000052074/2017;(Origem: Comissão de 50 
Exercício Profissional – CEP). Foi designado o Conselheiro Edgar Francisco do Nascimento Filho 51 
como relator do processo de fiscalização n° 1000052074/2017, cujo recurso foi apresentado de forma 52 
tempestiva. 6.3. Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 53 
1000039466/2016;(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). Foi designado o 54 
Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira como relator do processo de fiscalização n° 55 
1000039466/2016, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6.4. Julgamento do recurso à 56 
plenária processo de fiscalização 1000024507/2015;(Origem: Comissão de Exercício Profissional 57 
– CEP). O conselheiro Dilson Batista Ferreira solicitou a prorrogação do processo para uma melhor 58 
análise e se comprometeu a apresentá-lo na próxima plenária. 6.5. Reajuste do valor de 59 
diárias;(Origem: Comissão de Administração e Finanças – CAF). O presidente Heitor Maia 60 
encaminhou o processo de volta para a Comissão de Administração e Finanças, solicitando análise 61 
financeira e orçamentária da comissão, tendo em vista a possibilidade de os conselheiros receberem 62 
meia-diária a título de deslocamento para participação nas sessões plenárias. 7. Encerramento: O 63 
presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 21h10min do dia 17 de maio de 64 
2018, encerrou a 69ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma 65 
boa noite. 66 
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