
 

 

ATA DA 78ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
Ao 28° dia do mês de fevereiro 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, Alexandre 4 
Henrique Pereira e Silva, Pollenya Rhamadavya Costa Pontes, José Adenilton Santos Andrade e José 5 
Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, além do Assessor Especial, secretário ad hoc deste conselho, 6 
Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às dezenove horas e dez 7 
minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em virtude de problemas com 8 
o equipamento de audiovisual não foi possível à execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação 9 
da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, 10 
dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e como não houve nenhuma objeção aprovou a 11 
ordem do dia. 4. Discussão e aprovação da Ata da 77ª Reunião Plenária Ordinária: A ata foi 12 
aprovada pela deliberação plenária DPOAL Nº 0078-01/2019 com 05 (cinco) votos a favor, nenhum 13 
voto contrário, 01 (uma) abstenção e 03 (três) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do 14 
Presidente (Termo de Cooperação – TJ (Caso Pinheiro), Fórum de presidentes/Plenária 15 
ampliada, Balanço das ações de 2018). Em relação ao Termo de Cooperação com o Tribunal de 16 
Justiça para o caso do bairro do Pinheiro, o presidente informou que formalizou um Termo de 17 
Cooperação para trabalhar conjuntamente com outros órgãos para viabilizar melhorias e assistência 18 
técnica, se fosse o caso, para a população. Falou da possibilidade do CAU/AL de lançar edital para 19 
cadastrar profissionais para trabalhar na área, mas que essas ações ainda precisavam ser debatidas e/ou 20 
balizadas pelo estudo final da CPRM / Defesa Civil, etc. Por fim o presidente solicitou que os 21 
funcionários do CAU/AL apresentassem o balanço de 2018 referente às suas áreas. O diretor geral 22 
Norlan Dowell apresentou os números referente às ações do Conselho como o Programa de Formação 23 
Continuada – CAU+ e o ATHIS; O gerente técnico Thyago Aron apresentou as ações da gerência 24 
técnica e os números da fiscalização e o assessor especial Luiz de Sá apresentou os números do 25 
atendimento. Esta apresentação consta como anexo I a esta Ata como se estivesse aqui transcrita. A 26 
assessora de comunicação Beatriz Nunes apresentou o relatório de análise crítica com os números da 27 
comunicação. Esta apresentação consta como anexo II a esta Ata como se estivesse aqui transcrita. 6. 28 
Ordem do dia: 6.1. Julgamento de recurso à plenária processo de fiscalização 1000052431/2017; 29 
(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). Na ausência do Conselheiro Dilson Batista 30 
Ferreira, o Gerente Técnico Thyago Aron fez a leitura do relatório escrito pelo conselheiro. Ao fim da 31 
leitura, foi aprovado o relatório e voto do Conselheiro Dilson Batista Ferreira, pelo arquivamento do 32 
auto de infração e cancelamento da multa aplicada. A deliberação plenária DPOAL Nº 0078-02/2019 é 33 
aprovada com 05 (cinco) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 (uma) abstenção e 03 (três) 34 
ausências. 6.2. Julgamento de recurso à plenária processo de fiscalização 1000060256/2017; 35 
(Origem: Comissão de Exercício Profissional – CEP). A Conselheira Gianna Melo Barbirato 36 
apresentou o seu relatório, dirimindo todas eventuais dúvidas. Após o relato foi aprovado o relatório e 37 
voto da Conselheira Gianna Melo Barbirato, pelo arquivamento do auto de infração. A deliberação 38 
plenária DPOAL Nº 0078-03/2019 é aprovada com 05 (cinco) votos a favor, nenhum voto contrário, 39 
01 (uma) abstenção e 03 (três) ausências. 6.3 Criação da Comissão de Política Urbana e Ambiental 40 
- CPUA do CAU/AL; (Origem: Presidência). Tendo em vista o diminuto número de conselheiros, já 41 
distribuídos nas Comissões Ordinárias, o Plenário achou melhor ao invés de uma Comissão, criar um 42 
Grupo de Trabalho com o tema Política Urbana e Ambiental, tendo como coordenadora deste grupo a 43 
Conselheira Gianna Melo Barbirato, que ficará responsável por convidar os demais membros do 44 



 

 

grupo. A deliberação plenária DPOAL Nº 0078-04/2019 é aprovada com 05 (cinco) votos a favor, 45 
nenhum voto contrário, 01 (uma) abstenção e 03 (três) ausências. 7. Encerramento: Tendo os pontos 46 
de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. O 47 
conselheiro Adenilton Andrade informou a todos sobre a Manifestação Técnica feita pelo CAU/RS a 48 
respeito das notificações abusivas praticadas contra arquitetos e urbanistas por parte de empresas de 49 
software. As empresas, na fiscalização e acompanhamento de processos de licenciamento, estão 50 
surpreendendo os profissionais alegando suposto crime e colocando como opção para “cooperar 51 
voluntariamente” a compra imediata de licenças de software para compensar pelo uso não licenciado. 52 
Uma das empresas em questão é a que fornece o software SketchUp, bastante usado pelos 53 
profissionais. O presidente Heitor informou que o assunto havia sido discutido no fórum de 54 
presidentes e que soluções estão sendo estudadas, como por exemplo, a possibilidade de aquisição de 55 
software similar desenvolvido por empresa chinesa com valor de licença vitalícia bem inferior. Não 56 
havendo mais manifestações o presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 57 
21h20min do dia 28 de fevereiro de 2019, encerrou a 78ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo 58 
a paciência e desejou a todos uma boa noite. 59 
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