
 

 

ATA DA 70ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018. 

 
Aos 14 dias do mês de junho 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 
Gianna Melo Barbirato, com os conselheiros: Dilson Batista Ferreira, Alexandre Henrique Pereira e 4 
Silva, Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Edgar Francisco do 5 
Nascimento Filho, José Adenilton Santos Andrade, José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira e o 6 
Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: A 7 
vice-presidente GIANNA BARBIRATO, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, iniciou a 8 
reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro:Em virtude de problemas com o equipamento de 9 
audiovisual não foi possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta:A vice-10 
presidente GIANNA BARBIRATO 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 das Ata da 69ª Reunião Plenária Ordinária: Com a 13 
ausência do presidente Heitor Maia, este ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião plenária 14 
ordinária. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Conselheiros. O Conselheiro Dilson Ferreira 15 
informou que havia se reunido com a reitora da Universidade Federal de Alagoas – UFAL e com 16 
membros da Empresa Júnior de Engenharia Civil e Arquitetura – EJEC. Um dos pontos mais 17 
importantes discutidos durante a reunião foi o escopo das atividades da EJEC, que estaria competindo 18 
de maneira imprópria com os profissionais Arquitetos e Urbanistas tendo em vista a natureza jurídica 19 
da empresa. O Conselheiro informou que a EJEC não demonstrou nenhuma preocupação com a 20 
prática praticada pela empresa, pois de acordo com eles estão plenamente amparados pela lei. b) da 21 
Comissão de Administração e Finanças. O gerente administrativo e financeiro Rodrigo Lopes 22 
informou a todos que o CAU/AL havia conseguido diminuir a tarifa bancária dos boletos emitidos 23 
pelo SICCAU de R$ 2,10 para R$ 1,00. Esta redução implicará em uma excelente economia para o 24 
Conselho. 6. Ordem do dia:6.1. Julgamento do recurso à plenária processo de fiscalização 25 
1000052074/2017;(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). O conselheiro Edgar 26 
Filho, relator do processo, solicitou que os autos do processo fossem retornados à CEP para que seja 27 
esclarecida a decisão que fora tomada. 6.2. Julgamento do recurso à plenária processo de 28 
fiscalização 1000039466/2016;(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). O 29 
Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira fez a leitura do seu relatório, e ao seu fim os 30 
demais conselheiros presentes acompanharam o voto do relator pelo arquivamento do auto de infração 31 
e cancelamento da multa aplicada. 6.3. Julgamento do recurso à plenária processo de fiscalização 32 
1000024507/2015;(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). O Conselheiro Dilson 33 
Batista Ferreira fez a leitura do seu relatório, e ao seu fim os demais conselheiros presentes 34 
acompanharam o voto do relator pelo arquivamento do auto de infração e cancelamento da multa 35 
aplicada. 6.4. Aprovação da minuta do edital do Prêmio Zélia Maia Nobre 2018;(Origem: 36 
Comissão de Ensino e Formação – CEF). A coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, 37 
conselheira Gianna Barbirato, solicitou que o assessor da comissão Luiz de Sá apresentasse a todos a 38 
minuta do edital do prêmio. O assessor apresentou todos os itens do edital, focando principalmente nas 39 
mudanças em relação ao edital do ano passado. A maior mudança foi a introdução do anexo II ao 40 
edital, que se trata de um esquema de apresentação das pranchas, que padroniza os trabalhos e auxilia 41 
os candidatos na formatação dos seus trabalhos. Após a apresentação os conselheiros presentes 42 
aprovaram a minuta do edital do Prêmio Zélia Maia Nobre 2018 e seus anexos. Este edital consta 43 
como anexo I a esta ata. 7. Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido devidamente discutidos e 44 



 

 

deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. O Conselheiros Rafael Santos aproveitou o ensejo 45 
para registrar sua insatisfação, informando que o CAU/AL deveria fazer algo em relação a Secretaria 46 
de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET, pois a demora na análise e aprovação dos 47 
projetos está inviabilizando o exercício da profissão. A vice-presidente GIANNA BARBIRATO, às 48 
20h10min do dia 14 de junho de 2018, encerrou a 70ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a 49 
paciência e desejou a todos uma boa noite. 50 

 

 

 
HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES 

Presidente do CAU/AL 

 

 

 

 

LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ 

Assessor Especial do CAU/AL 

 

 


