
 

 

ATA DA 71ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018. 

 
Aos 26 dias do mês de julho 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, Pollenya 4 
Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Margíria Mercia Carvalho Oliveira 5 
França, José Adenilton Santos Andrade, José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira e o Assessor 6 
Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente 7 
HEITOR MAIA, às dezenove horas e dez minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional 8 
Brasileiro: Em virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi possível à execução 9 
do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e 10 
perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e 11 
como não houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. 4.Discussão e aprovação das Atas da 69ª 12 
e 70ª Reunião Plenária Ordinária: As atas foram aprovadas por 06 (seis) votos a favor, nenhum voto 13 
contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do 14 
Presidente (Avaliação do Seminário ATHIS, CAU Básico/Fórum de Presidentes). Avaliação do 15 
Seminário ATHIS - O presidente Heitor Maia solicitou que todos os conselheiros que participaram do 16 
Seminário “Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social: desafios e estratégias para acesso à 17 
moradia adequada em Alagoas” realizado pelo CAU/AL juntamente com a ONU Habitat e com apoio 18 
do Governo de Alagoas, relatassem sua experiência com o evento.  Todos os conselheiros 19 
participantes elogiaram bastante a organização e temática do evento e reforçaram a necessidade e 20 
importância de se trabalhar com assistência técnica. O presidente ficou muito contente com os elogios 21 
dos colegas conselheiros e informou que logo será lançado dois novos editais de ATHIS e que o 22 
CAU/AL irá disponibilizar aproximadamente 6% do seu orçamento para esse projeto, triplicando o 23 
percentual disponibilizado em 2017, se tornando o maior percentual de um CAU/UF. CAU 24 
Básico/Fórum de Presidentes – O presidente Heitor informou que o projeto de distribuir o superávit do 25 
Fundo de Apoio, onde os CAUs que contribuíram com maior valor receberiam menos de volta e que 26 
os CAUs que contribuíram com um menor valor, receberiam um maior valor de volta não havia sido 27 
aprovado. O presidente também informou que o CAU/AL havia deixado de ser CAU básico. 6. 28 
Ordem do dia: 6.1. Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de 29 
fiscalização 1000062843/2018; (Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). Foi 30 
designado o Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira como relator do processo de 31 
fiscalização n° 1000062843/2018, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6.2. Pedido de 32 
reconsideração ao não acatamento de processo ético; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina – 33 
CED). O Gerente Técnico Thyago Aron leu o relatório do Conselheiro Dilson Batista, e ao seu fim os 34 
demais conselheiros presentes decidiram arquivar o processo 581563/2017, mantendo o entendimento 35 
pelo não acatamento da denúncia conforme Deliberação nº 014-2018 CED-CAU/AL. 6.3. Prestação 36 
de contas do segundo trimestre de 2018; (Origem: Comissão de Administração e Finanças – 37 
CAF). O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em uma apresentação em slides 38 
para que todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar as contas referentes ao primeiro 39 
trimestre de 2018. Esta apresentação consta como anexo I a esta ATA como se aqui estivesse 40 
transcrito. Ao fim da apresentação o plenário aprovou as contas do segundo trimestre de 2018 do 41 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 6.4. Primeira reprogramação do 42 
plano de ação e orçamento de 2018; (Origem: Comissão de Administração e Finanças – CAF). O 43 
gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em uma apresentação em slides para que 44 



 

 

todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar a reprogramação do plano de ação e orçamento 45 
de 2018 do CAU/AL proposto pela Comissão de Administração e Finanças – CAF. Esta apresentação 46 
consta como anexo II a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. Ao fim da apresentação o plenário 47 
aprovou a primeira reprogramação do plano de ação e orçamento de 2018 do Conselho de Arquitetura 48 
e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 6.5. Portaria de diárias e passagens; (Origem: Presidência). 49 
O presidente Heitor Maia informou que os valores de diárias para o custeio em reuniões plenárias 50 
ampliadas a serem pagas pelo Fundo de Apoio aos CAU/UF, deverá seguir o mesmo valor pago pelo 51 
CAU/BR, ou seja, quando um representante do CAU/AL for participar de viagens e essas viagens 52 
forem custeadas pelo Fundo de Apoio aos CAU/UF o valor de diárias deverá ser igual ao valor e 53 
condições do CAU/BR. Com todos os pontos devidamente explicados o presidente abriu a votação e 54 
por 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências, foi 55 
aprovada a Portaria Normativa n. 02/2018 que dispõe sobre a concessão de diárias, de ajuda de custo, 56 
auxílio deslocamento, fornecimento de passagem aérea e ressarcimento das despesas com transporte 57 
aos Conselheiros, Convidados e Representantes a serviço do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 58 
Alagoas - CAU/AL, bem como regulamenta os respectivos procedimentos administrativos e 59 
financeiros e dá outras providências. 7. Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido devidamente 60 
discutidos e deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. O Conselheiro Rafael Santos 61 
aproveitou o ensejo para reiterar sua insatisfação em relação à Secretaria de Desenvolvimento 62 
Territorial e Meio Ambiente – SEDET, exaltando que enquanto conselheiro do CAU/AL irá lutar pela 63 
desburocratização na aprovação de projetos em Maceió, o que seria uma grande vitória para a classe. 64 
Os demais conselheiros corroboraram e apoiaram a posição do conselheiro Rafael Santos. O 65 
presidente informou que irá tentar agendar uma reunião com os superintendentes da SEDET visando 66 
solucionar ou pelo menos melhorar essa situação através do Plano Diretor do município. O presidente 67 
HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 21h50min do dia 26 de julho de 2018, 68 
encerrou a 71ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa 69 
noite. 70 
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