
 

 

ATA DA 77ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019. 

 
Ao 24° dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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, Pollenya 4 
Rhamadavya Costa Pontes, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Margíria Mercia Carvalho Oliveira 5 
França, José Adenilton Santos Andrade, Raphael Accete Nicácio Placido, a conselheira federal 6 
Josemée Gomes de Lima, além do Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto 7 
Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às dezenove horas, iniciou a reunião. 2. 8 
Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em virtude de problemas com o equipamento de audiovisual 9 
não foi possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente 10 
HEITOR MAIA leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo 11 
necessidade de esclarecimento, e como não houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. 4. 12 
Discussão e aprovação da Ata da 76ª Reunião Plenária Ordinária: A ata foi aprovada pela 13 
deliberação plenária DPOAL Nº 0077-01/2019 com 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 14 
(uma) abstenção e 02 (duas) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente 15 
(Dívida ativa, ATHIS 2018/Braskem/Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, SEDET). O 16 
presidente informou que havia se reunido com o Diretor de Relações Institucionais da Braskem que 17 
demonstrou interesse no projeto do ATHIS apresentado pelo CAU/AL, uma vez que está alinhado 18 
com as ações que a empresa já desenvolve. A parceria se dará, caso firmada, através de doações de 19 
insumos para as obras de itens fabricados a partir do PVC (tubos e conexões, telhas, kits de banheiros 20 
e etc.), doações essas feitas pela própria Braskem ou através de seus clientes da cadeia produtiva da 21 
química e do plástico. Há grande interesse da Braskem em atuar na doação de estações de tratamento 22 
de esgoto individual, algo que beneficiaria em muito a comunidade. O presidente também informou 23 
que pessoas carentes tem procurado a Defensoria Pública Estadual para regularizar suas construções 24 
através do processo de usucapião, e que a Defensoria tem indicado essas pessoas a procurar o 25 
CAU/AL para receber maiores informações sobre o processo de regularização, isso devido a grande 26 
vinculação na mídia sobre o trabalho de Assistência Técnica. Informou ainda que estará marcando 27 
reunião com a DP para tentar formalizar um termo de cooperação, mais um “braço” do CAU/AL na 28 
atuação de quem mais precisa. Em relação ao Corpo de Bombeiros o presidente informou que foi 29 
protocolado ofício na Instituição, esclarecendo a habilitação do Arquiteto e Urbanista para projeto de 30 
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio e projeto de sistemas prediais de proteção 31 
contra incêndios e catástrofes, previstos na resolução nº 21 do CAU/BR (itens 1.5.5 e 1.5.6), sem a 32 
necessidade do profissional ter pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e que os 33 
Bombeiros passem a recepcionar os projetos desenvolvidos pelos nossos profissionais. Por fim o 34 
presidente informou que levará um modelo sugestivo de aprovação de projetos na Secretaria de 35 
Desenvolvimento Territorial e Urbano – SEDET, visando dar celeridade e desburocratizar o processo. 36 
6. Ordem do dia: 6.1. Formação das Comissões Permanentes – Exercício 2019; (Origem: 37 
Presidência). Dando inicio a pauta, ficou definido que os membros das Comissões Permanentes para 38 
2019 serão: Administração e Finanças (Coordenador: Edgar Francisco do Nascimento Filho, 39 
Coordenador Adjunto: Dilson Batista Ferreira, Membro: Sady Pereira da Silva Júnior) tendo como 40 
assessor o Gerente Administrativo/Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro; Ética e Disciplina 41 
(Coordenador: Dilson Batista Ferreira, Coordenador Adjunto: Sady Pereira da Silva Júnior, Membro: 42 
Pollenya Rhamadavya Costa Pontes) tendo como assessor o Gerente Geral Norlan Dowell Vale de 43 
Brito; Exercício Profissional (Coordenadora: Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, Coordenador 44 



 

 

Adjunto: Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Membro: José Adenilton Santos Andrade) tendo como 45 
assessor o Gerente Técnico Thyago Aron Torres Santos e Ensino e Formação (Coordenadora: Gianna 46 
Melo Barbirato, Coordenador Adjunto: Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, Membro: José Rafael dos 47 
Santos Cordeiro Oliveira) tendo como assessor o Assessor Especial Luiz Alberto Medeiros de Sá. A 48 
deliberação plenária DPOAL Nº 0077-02/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a favor, nenhum voto 49 
contrário, 01 (uma) abstenção e 02 (duas) ausências. 6.2. Julgamento de recurso à plenária processo 50 
de fiscalização 1000052431/2017; (Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP).  Este 51 
ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião plenária. 6.3 Designação de conselheiro relator do 52 
recurso à plenária processo de fiscalização 1000060256/2017; (Origem: Comissão de Exercício 53 
Profissional – CEP). Foi designado a Conselheira Gianna Melo Barbirato como relatora do processo 54 
de fiscalização n° 1000060256/2017, cujo recurso foi apresentado de forma tempestiva. A deliberação 55 
plenária DPOAL Nº 0077-03/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 56 
(uma) abstenção e 02 (duas) ausências. 6.4. Criação da Comissão de Política Urbana e Ambiental - 57 
CPUA do CAU/AL; (Origem: Presidência). Este ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião 58 
plenária. 6.5. Revisão da deliberação nº 02/2015 acerca dos processos relativos a débito de 59 
anuidade; (Origem: Presidência). Este ponto de pauta foi adiado para a próxima reunião plenária. 7. 60 
Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou 61 
livre aos conselheiros. A conselheira federal Josemée Gomes informou sobre algumas das ações da 62 
CPP-CAU/BR, tais como: Projetos a iniciar – Projeto de atualização das atividades CNAE para 63 
Arquitetura e Urbanismo (ainda muito vinculadas a engenharia); Projeto tabela de honorários 64 
(divulgação e atualização); Projeto regularização de projetos em prefeituras; Projeto de divulgação do 65 
RRT na sociedade, buscando controle, segurança, dados para a gestão, acervo, etc. Projetos de ATHIS 66 
– Levantamento dos centros urbanos históricos de cidades brasileiras, determinando espaços vazios 67 
construídos com potencialidade de implantação de projetos de ATHIS; Projeto fundo de Aval, 68 
desenvolvido com o CAU/BR e CAU/SP, para modelo de negócio e financiamento de implantação de 69 
projetos de habitação de interesse social; Projeto plataforma de ATHIS, consistindo em um ambiente 70 
tecnológico que possibilitará a concentração e distribuição de atores, agentes, fomentadores, demanda, 71 
oferta, oportunidades de ATHIS no Brasil. Projeto sendo desenvolvido com o CAU/SP e outras 72 
entidades públicas como a Dataprev; Manter o projeto de propagação do ATHIS pelo Brasil, tendo 73 
para 2019 parceiros como o CAU/RR, CAU/PB e CAU/SP (compromissos já firmados); Manutenção 74 
da proximidade com o Congresso Nacional, principalmente com a Comissão de Desenvolvimento 75 
Urbano. Projetos de inovação e novas tecnologias – Seminário em parceria com o CAU/PA, na 76 
oportunidade do CEAU em Belém nos dias 07 e 08 de fevereiro, onde palestrantes falarão da 77 
“inovação conectando pessoas e negócios”; Parceria com a Artemisia, projeto de cooperação técnica, 78 
juntamente com a Gerdau/Eternit/dentre outras empresas, que promove técnicas e tecnologias 79 
construtivas desenvolvidas por startup. Outros projetos – Projeto com a CNM (01 arquiteto por 80 
município) ou (consorciado) para desenvolver projetos urbanísticos visando buscar recursos em 81 
instâncias governamentais e desenvolver planos (diretores e metropolitanos); Projeto Construcard com 82 
a Caixa para aprovação de financiamento de projetos (serviço) também para pessoa física, 83 
condicionando o RRT de projeto para aprovação de financiamento. Por fim a conselheira falou 84 
também sobre a importância da criação do CEAU em Alagoas. Não havendo mais manifestações o 85 
presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 20h30min do dia 24 de janeiro de 86 
2019, encerrou a 77ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma 87 
boa noite. 88 

 
 

 



 

 

HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES 
Presidente do CAU/AL 

 

 

 

 

LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ 

Assessor Especial do CAU/AL 


