
 

 

ATA DA 72ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Aos 23 dias do mês de agosto 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, Sady Pereira da Silva Júnior, Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor Rodrigues 5 
Barbosa, Edgar Francisco do Nascimento Filho, José Adenilton Santos Andrade, José Rafael dos 6 
Santos Cordeiro Oliveira e o Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto 7 
Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às dezoito horas e cinquenta e cinco 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 71ª Reunião Plenária Ordinária: As atas foram 13 
aprovadas por 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) 14 
ausências. Os Conselheiros Edgar Filho e Dilson Batista chegaram a reunião logo após a aprovação da 15 
Ata. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente (Fórum de Presidentes/Plenária 16 
Ampliada, Agenda com os candidatos e Diretrizes para a programação de 2019). Fórum de 17 
Presidentes/Plenária Ampliada – O presidente Heitor Maia informou que a insatisfação dos 18 
presidentes dos CAU/UF em relação ao CAU/BR é geral, pois a nova gestão está querendo mudar 19 
tudo o que foi feito em gestões anteriores e não está consultando os estados, “atropelando” dessa 20 
forma o processo construtivo e pegando os estados de surpresa com novos procedimentos e diretrizes. 21 
Os presidentes dos CAU/UF produziram e encaminharam documento ao presidente do CAU/BR 22 
solicitando providências e que as pautas fossem discutidas nas Comissões e posteriormente com o 23 
Plenário e não ficasse apenas entre os funcionários do CAU/BR. Agenda com os candidatos – O 24 
presidente informou que está tentando marcar reuniões com os candidatos ao Senado e a Câmara e 25 
está esperando resposta referente à agenda dos mesmos. Diretrizes para a programação de 2019 – O 26 
presidente solicitou que o gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes apresentasse as 27 
diretrizes. O gerente externou em slides sua apresentação para que todos os presentes pudessem 28 
acompanhar, explicando todos os pontos de mudança referente às diretrizes do ano anterior. Essa 29 
apresentação consta como anexo I a esta Ata como se aqui estivesse transcrita. 6. Ordem do dia: 6.1. 30 
Julgamento do recurso à plenária processo de fiscalização 1000062843/2018; (Origem: Comissão 31 
de Exercício Profissional – CEP). O Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira fez a 32 
leitura do seu relatório, e ao seu fim os demais conselheiros presentes acompanharam o voto do relator 33 
pelo arquivamento do auto de infração e cancelamento da multa aplicada. 6.2. Julgamento de 34 
processo ético 696865/2018; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina – CED). O Diretor Geral 35 
Norlan Dowell leu o relatório do Conselheiro Alexandre Henrique Pereira e Silva, e ao seu fim os 36 
demais conselheiros presentes acompanharam o voto do relator por aplicar sanção de 37 
ADVERTÊNCIA RESERVADA, conforme Art. 62 da Resolução Nº 143 do CAU/BR. 6.3. Análise e 38 
deliberação sobre a minuta do ATHIS; (Origem: Presidência). O presidente Heitor Maia explicou 39 
que pretendia fazer dois editais, mas no fim achou melhor que fosse apenas um que vislumbrava a 40 
contratação de até quatro profissionais. O presidente apresentou o edital que tem orçamento bruto 41 
previsto de até R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) para a contratação de projetos. Ao fim da 42 
apresentação todos os presentes aprovaram o edital e também foram indicados o nome da Conselheira 43 
Pollenya Rhamadavya Costa Pontes e dos Conselheiros Edgar Francisco do Nascimento Filho e José 44 



 

 

Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, como membros da Comissão analisadora dos candidatos do 45 
edital do ATHIS. 6.4. Julgamento de processo ético 664691/2018; (Origem: Comissão de Ética e 46 
Disciplina – CED). A Conselheira Pollenya Rhamadavya Costa Pontes fez a leitura de seu relatório, e 47 
ao seu fim os demais conselheiros presentes acompanharam o voto do relator por aplicar sanção de 48 
ADVERTÊNCIA RESERVADA, conforme Art. 62 da Resolução Nº 143 do CAU/BR. 7. 49 
Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou 50 
livre aos conselheiros. O Conselheiro Dilson Batista lamentou que na Universidade Federal de 51 
Alagoas – UFAL havia recurso para a elaboração de projetos, mas que não conseguia contratar, pois o 52 
procurador da universidade sempre justificava que a UFAL possuía corpo técnico para tal, porém esse 53 
mesmo corpo técnico não é capaz de atender tal demanda. O conselheiro solicitou a ajuda dos demais 54 
colegas visando à resolução desse problema. O presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA 55 
DORES, às 20h35min do dia 23 de agosto de 2018, encerrou a 72ª Plenária Ordinária do CAU/AL, 56 
agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa noite. 57 
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