
 

 

ATA DA 76ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
Ao 20° dia do mês de dezembro 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, Edgar Francisco do Nascimento Filho, José Adenilton Santos Andrade, José 6 
Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, a conselheira federal Josemée Gomes de Lima e sua suplente 7 
Tânia Maria Marinho de Gusmão, participaram também como convidados o conselheiro federal pelo 8 
CAU/MA Emerson do Nascimento Fraga e o analista técnico da Comissão Especial de Política 9 
Profissional do CAU/BR Jorge Antônio Magalhães Moura, além d o Assessor Especial, secretário ad 10 
hoc deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às 11 
dezenove horas e dez minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em 12 
virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi possível à execução do Hino 13 
Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e perguntou 14 
se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e como não 15 
houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. 4. Discussão e aprovação da Ata da 75ª Reunião 16 
Plenária Ordinária: A ata foi aprovada por 07 (sete) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 (uma) 17 
abstenção e 01 (uma) ausência. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente (Entrega de 18 
carteira profissional aos arquitetos, envio de carta de cobrança, prestação de contas até 19 
10/12/2018). O presidente informou que havia convidado os colegas arquitetos e urbanistas, que 20 
possuem suas carteiras profissionais em posse do CAU/AL, a recebê-las durante esta plenária, mas 21 
infelizmente ninguém compareceu. O presidente também informou que havia começado o envio das 22 
cartas de cobrança aos arquitetos e urbanistas devedores de anuidades. Ao fim dos informes, o 23 
presidente solicitou que fosse feita a prestação de contas até o dia 10/12/2018 para ciência de todos os 24 
conselheiros presentes. O coordenador da Comissão de Administração e Finanças, conselheiro Edgar 25 
Filho, solicitou que o gerente administrativo/financeiro Rodrigo Lopes apresentasse os valores 26 
arrecadados e gastos até o dia 10 do mês corrente. O gerente externou em uma apresentação em slides 27 
para que todos os presentes pudessem visualizar e acompanhar as contas até esta data. Esta 28 
apresentação consta como anexo I a esta ATA como se aqui estivesse transcrito. Todos os informes 29 
devidamente explicados, o presidente deu inicio a ordem do dia. 6. Ordem do dia: 6.1. Definição do 30 
calendário de reuniões plenárias ordinárias para 2019; (Origem: Presidência). O presidente 31 
Heitor Maia apresentou o calendário proposto e a seu fim as datas abaixo foram aprovadas por todos 32 
os conselheiros presentes. 24/01/2019 - 77ª Plenária Ordinária, 28/02/2019 - 78ª Plenária Ordinária, 33 
21/03/2019 - 79ª Plenária Ordinária, 25/04/2019 - 80ª Plenária Ordinária, 30/05/2019 - 81ª Plenária 34 
Ordinária, 27/06/2019 - 82ª Plenária Ordinária, 18/07/2019 - 83ª Plenária Ordinária, 15/08/2019 - 84ª 35 
Plenária Ordinária, 26/09/2019 - 85ª Plenária Ordinária, 24/10/2019 - 86ª Plenária Ordinária, 36 
28/11/2019 - 87ª Plenária Ordinária e 17/12/2019 - 88ª Plenária Ordinária. 6.2. Designação de 37 
conselheiro relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000052431/2017; (Origem: 38 
Comissão de Exercício Profissional – CEP).  Foi designado o conselheiro Dilson Batista Ferreira 39 
como relator do processo de fiscalização n° 1000052431/2017, cujo recurso foi apresentado de forma 40 
tempestiva. Após esta ordem do dia o conselheiro Edgar Filho precisou ausentar-se da reunião. 6.3. 41 
Participação de todos os CAU/UF nos serviços previstos no Sistema de Gestão Integrada (SGI); 42 
(Origem: Presidência). O presidente Heitor Maia informou a todos sobre o sistema e após todos os 43 
questionamentos dirimidos, foi aprovada a adesão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 44 



 

 

Alagoas – CAU/AL ao Sistema de Gestão Integrada (SGI) em 2019 e a partir de 2020, condicionar tal 45 
adesão a disponibilidade financeira e orçamentária. 6.4. Definição do recesso de final de ano; 46 
(Origem: Presidência). O presidente sugeriu que nos dias 24 e 31/12/2018 (pontos facultativos) o 47 
Conselho estivesse fechado, assim como nos feriados dos dias 25/12/2018 e 01/01/2019. O presidente 48 
também sugeriu que nos dias 26, 27 e 28/12/2018 o Conselho tivesse um horário reduzido, das 13h00 49 
às 17h00, tendo em vista a pequena procura do Conselho pelos profissionais entre o Natal e o Ano 50 
Novo. Nesses dias apenas os setores de atendimento ao público, na figura do analista de atendimento, 51 
e fiscalização, na figura do analista de fiscalização, funcionariam. Os funcionários dos demais setores 52 
gozariam de ponto facultativo tendo em vista as horas extras trabalhadas durante o evento 53 
comemorativo ao Dia do Arquiteto. Todos os conselheiros presentes aceitaram a sugestão do 54 
presidente, encerrando assim a ordem do dia. 7. Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido 55 
devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. A conselheira federal 56 
Josemée Gomes informou sobre as participações da CPP-CAU/BR em projetos e reuniões em Brasília 57 
com envolvimento de custos da Comissão. Ao total foram 05 Reuniões Ordinárias da CPP-CAU/BR 58 
em Brasília e 12 Seminários realizados em várias cidades brasileiras, com um valor investido de R$ 59 
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), tendo sido atendidas presencialmente nesses 60 
seminários 2500 pessoas, perfazendo um valor médio investido por participante de R$ 102,00 (cento e 61 
dois reais). A conselheira também informou sobre o andamento da resolução conjunta entre o 62 
CAU/BR e o CONFEA, explicando as sugestões propostas pelo CONFEA, e por fim a conselheira 63 
informou sobre o 1º Seminário Nacional Interno do CAU/SP e CPP/BR “Valorização e 64 
Desenvolvimento Profissional – Integração com a sociedade”, destacando a importância da realização 65 
dos seminários de ATHIS e de Empreendedorismo e a proposta estratégica de criação de uma rede de 66 
atores, integrando todas as Comissões, como forma de viabilizar que todo conteúdo produzido possa 67 
ser compartilhado entre todos os arquitetos. Também foi destacado o lançamento, na véspera em 68 
Brasília, da Cartilha de ATHIS, elaborada em conjunto com o CAU/SC e o trabalho realizado junto ao 69 
Congresso Nacional e Municípios. Não havendo mais manifestações o presidente HEITOR 70 
ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 21h05min do dia 20 de dezembro de 2018, encerrou a 76ª 71 
Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa noite. 72 
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