
 

 

ATA DA 75ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
Ao 29° dia do mês de novembro 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, Sady Pereira da 4 
Silva Júnior , Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, José Adenilton 5 
Santos Andrade, José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, e o Assessor Especial, secretário ad hoc 6 
deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às 7 
dezenove horas e quinze minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em 8 
virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi possível à execução do Hino 9 
Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e perguntou 10 
se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e como não 11 
houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. 4. Discussão e aprovação da Ata da 74ª Reunião 12 
Plenária Ordinária: A ata foi aprovada por 06 (oito) votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma 13 
abstenção e 02 (duas) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente (Semanau 14 
em Arapiraca). O presidente informou que havia participado na última terça-feira (27/11/2018) do 15 
evento Semanau, na UFAL Campus Arapiraca, proferindo uma palestra com o tema Ética como 16 
instrumento de valorização profissional e fazendo parte de uma Mesa Redonda com o tema 17 
"Atribuições do arquiteto e do engenheiro civil" juntamente com os Arquitetos Ricardo Victor 18 
(Conselheiro do CAU/AL e Prof. Dr. da UFAL Campus Arapiraca), Isadora Padilha (Presidente do 19 
IAB/AL) e os Engenheiros Civis Fernando Dacal (Presidente do CREA/AL) e Gregory Aguiar (Prof. 20 
Mestre do IFAL). O presidente informou que durante sua participação na mesa redonda falou que as 21 
atribuições de Engenheiros e Arquitetos já estavam pacificadas desde a resolução 1.010 do CONFEA 22 
e que a lei do CAU e as atribuições do Arquiteto e Urbanista estão contempladas conforme as 23 
diretrizes do MEC. O presidente elogiou bastante a iniciativa da Universidade pelo o conteúdo e 24 
qualidade do evento. O presidente também falou sobre o prêmio oportunidade premiada, apoiado pelo 25 
CAU/AL, informando que diferentemente dos antigos prêmios que visavam a premiação de Arquitetos 26 
mediante um ranqueamento de vendas, o novo prêmio contempla os clientes e seus respectivos 27 
Arquitetos mediante sorteio, iniciativa pioneira no país. 6. Ordem do dia: 6.1. Convênio com o 28 
Instituto de Pós-Graduação e Graduação - IPOG; (Origem: Presidência). O presidente Heitor 29 
Maia fez um relato de como seria o convênio, explicando em detalhes os direitos e deveres de ambas 30 
as partes e como seria benéfico para o Conselho e para os profissionais. Ao fim do seu relato o 31 
presidente colocou a celebração do convênio para votação e todos os conselheiros presentes votaram a 32 
favor da realização do convênio com o Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. 6.2. 33 
Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 34 
1000066169/2018; (Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP).  Foi designado o 35 
Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira como relator do processo de fiscalização n° 36 
1000066169/2018, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6.3. Designação de conselheiro 37 
relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000066174/2018; (Origem: Comissão de 38 
Exercício Profissional – CEP). Foi designado o Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro 39 
Oliveira como relator do processo de fiscalização n° 1000066174/2018, cujo recurso foi apresentado 40 
de forma tempestiva. 6.4. Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de 41 
fiscalização 1000066176/2018; (Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). Foi 42 
designado o Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira como relator do processo de 43 
fiscalização n° 1000066176/2018, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6.5. Alteração 44 



 

 

da jornada de trabalho do assistente de registro e atendimento de 6h para 8h; (Origem: 45 
Presidência). O presidente Heitor Maia apresentou os números da pesquisa de satisfação e 46 
atendimento do Conselho, informando que um grande percentual de profissionais solicita que o 47 
Conselho também esteja aberto pela manhã. O presidente informou que tal mudança aumentaria em 48 
três horas o funcionamento do Conselho, mas com um custo muito pequeno, tendo em vista que 49 
apenas um funcionário teria a sua jornada de trabalho aumentada. O presidente informou que já havia 50 
conversado com o funcionário em questão e que o mesmo havia concordado plenamente com os 51 
termos. Ao fim de sua apresentação o presidente abriu a votação e todos os conselheiros presentes 52 
aprovaram a alteração da jornada de trabalho do assistente de registro e atendimento de 6h para 8h, 53 
com horário de trabalho das 09h às 12h e das 13h às 18h. 6.6. Alteração da data do evento 54 
comemorativo ao Dia do Arquiteto; (Origem: Presidência). O presidente informou que no dia 55 
11/12/2018 estaria em Brasília, em um evento promovido pelo CAU/BR e solicitou que fosse alterada 56 
a data da realização do evento comemorativo ao Dia do Arquiteto para que ele pudesse estar presente. 57 
Todos os conselheiros presentes concordaram com a alteração e deliberaram por revogar a deliberação 58 
plenária DPOAL Nº 0073-04/2018 e definir o dia 14/12/2018 como data para comemorar o dia do 59 
arquiteto e premiar os ganhadores do Prêmio Zélia Maia Nobre. 7. Encerramento: Tendo os pontos 60 
de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. O 61 
conselheiro Ricardo Victor informou que no dia anterior havia estado presente na reunião do Conselho 62 
Municipal de Palmeira dos Índios – AL, Conselho esse no qual o CAU/AL tem um assento e que 63 
havia sido definido um calendário de reuniões para a revisão do seu Plano Diretor. O presidente 64 
HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 20h30min do dia 29 de novembro de 2018, 65 
encerrou a 75ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa 66 
noite. 67 
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