
 

 

ATA DA 68ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018. 

 
Aos 19 dias do mês de abril 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, Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor 5 
Rodrigues Barbosa, Margíria Mércia Carvalho Oliveira França, José Adenilton Santos Andrade e o 6 
Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O 7 
presidente HEITOR MAIA, às dezenove horas e vinte minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do 8 
Hino Nacional Brasileiro: Em virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi 9 
possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente HEITOR 10 
MAIA leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de 11 
esclarecimento, e como não houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. O presidente aproveitou 12 
o ensejo para informar a ausência justificada do conselheiro Rafael dos Santos, devido ao nascimento 13 
de sua sobrinha. 4. Discussão e aprovação das Atas da 67ª Reunião Plenária Ordinária e 16ª 14 
Reunião Plenária Extraordinária: As atas foram aprovadas por 07 (sete) votos a favor, nenhum voto 15 
contrário, nenhuma abstenção e 01 (uma) ausência. 5. Apresentação de Comunicações: a) do 16 
Presidente. O presidente Heitor Maia informou que está sendo finalizado o projeto ATHIS em 17 
Marechal Deodoro com a supervisão do Gerente Técnico Thyago Aron e que provavelmente os 18 
projetos arquitetônicos contratados não atingirão o teto orçamentário estabelecido no projeto ATHIS. 19 
Para 2018 estão alocados 32 (trinta e dois) mil reais e poderá ser alocado ainda mais recurso advindo 20 
do CAU/BR e que as áreas a ser trabalhadas seriam áreas que tenham Plano Local de Habitação de 21 
Interesse Social – PLHIS. O presidente também explanou e demonstrou sua preocupação acerca da 22 
grande oferta de cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, tendo duplicado o número desde a 23 
criação do CAU, preocupação essa ainda maior em relação aos cursos na modalidade EAD (Ensino a 24 
Distância). Por fim, o presidente falou sobre o curso “Norma de Desempenho para Arquitetos – 25 
Abordagem Prática” da empresa ARQNORM da arquiteta e urbanista Evelise Didoné, que acontecerá 26 
no CAU/AL no próximo mês de maio, nos dias 5 e 12 especificamente. 6. Ordem do dia: 6.1. 27 
Implantação da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental;(Origem: Presidência). O 28 
presidente Heitor Maia informou que o CAU/BR solicita que todos os CAU/UF implantem tal 29 
Comissão Especial e que entende a importância da mesma, mas que o momento não é adequado a essa 30 
implantação tendo em vista o diminuto número de conselheiros e o esforço dos mesmos em manter as 31 
Comissões Ordinárias em pleno funcionamento. Dessa forma a implantação acontecerá em um 32 
momento mais oportuno. 6.2. Designação de conselheiro relator do recurso à plenária processo de 33 
fiscalização 1000024507/2015;(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). Foi 34 
designado o Conselheiro Dilson Batista Ferreira como relator do processo de fiscalização n° 35 
1000024507/2015, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. 6.3. Aprovação da prestação 36 
de contas do 1º trimestre de 2018;(Origem: Comissão de Administração e Finanças – CAF). O 37 
gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes externou em um conjunto de planilhas para que 38 
todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar as contas referentes ao primeiro trimestre de 39 
2018. Este conjunto de planilhas consta como anexo I a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. 40 
Ao fim da apresentação o plenário aprovou as contas do primeiro trimestre de 2018 do Conselho de 41 
Arquitetura e Urbanismo de Alagoas – CAU/AL. 6.4. Reajuste do valor de diárias;(Origem: 42 
Comissão de Administração e Finanças – CAF). O presidente Heitor Maia pediu vista ao processo 43 
para uma melhor análise e se comprometeu a apresentá-lo na próxima plenária. 7. Encerramento: O 44 



 

 

presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 21h10min do dia 19 de abril de 45 
2018, encerrou a 68ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma 46 
boa noite. 47 

 

 

 
HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES 

Presidente do CAU/AL 

 

 

 

 

LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ 

Assessor Especial do CAU/AL 

 

 


