
 

 

ATA DA 80ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019. 

 
Ao 2° dia do mês de maio 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 e José Adenilton Santos Andrade, a 5 
conselheira federal Josemée Gomes de Lima, além do Assessor Especial, secretário ad hoc deste 6 
conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR MAIA, às dezenove 7 
horas, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: Em virtude de problemas com o 8 
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 79ª Reunião Plenária Ordinária e 17ª Reunião 12 
Plenária Extraordinária: A ata da 79ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada pela deliberação 13 
plenária DPOAL Nº 0080-01/2019 e a ata da 17ª Reunião Plenária Extraordinária foi aprovada pela 14 
deliberação plenária DPOAL Nº 0080-02/2019, ambas com 04 (quatro) votos a favor, nenhum voto 15 
contrário, 01 (uma) abstenção e 04 (quatro) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do 16 
Presidente (Projeto Vida Nova nas Grotas – ATHIS 2018; Programa Posse Legal – ATHIS 2019; 17 
Oficina de Fiscalização; Deliberação nº 028/2019 CEP/AL – Cobrança de Dívida Ativa; 18 
Deliberação nº 023/2019 CEP/BR – RRT Social). Iniciando seus informes, em relação ao Projeto 19 
Vida Nova nas Grotas – ATHIS 2018 e ao Programa Posse Legal – ATHIS 2019 o presidente solicitou 20 
que o gerente geral Norlan Dowell relatasse as ações com mais detalhes. O gerente externou em uma 21 
apresentação em slides todos os principais pontos. Essa apresentação consta como anexo I a esta ata 22 
como se aqui estivesse transcrita. O presidente informou que acontecerá nos dias 06 e 07 de maio, 23 
próxima segunda e terça, com 45 pessoas confirmadas, a oficina de fiscalização para trabalhar no novo 24 
plano de fiscalização e convidou os membros da CEP-CAU/AL a contribuir com sua participação.  25 
Em relação à deliberação nº 028/2019 CEP/AL – Cobrança de Dívida Ativa, o presidente solicitou que 26 
o gerente técnico Thyago Aron explicasse a deliberação aos presentes. O gerente informou dos 27 
processos de fiscalização sobre cobrança de anuidade abertos em 2014 e que antes de terminar o 28 
processo, foi mudado o entendimento que a cobrança deveria ter sido feita em processo administrativo 29 
e não de fiscalização. O gerente também informou que os processos possuem vícios, tendo em vista 30 
que foi tirado do notificado a possibilidade de recorrer ao plenário do CAU/AL. Após leitura, ficou 31 
definido o envio de Ofício de consulta ao CAU/BR sobre as questões tratadas na deliberação da 32 
CEP/AL. Finalizando os informes, em relação à deliberação nº 023/2019 CEP/BR – RRT Social, o 33 
presidente explicou a todos que o CAU/BR já está trabalhando em um RRT social  e que uma consulta 34 
pública sobre o tema foi publicada para que todos os Arquitetos e Urbanistas possam contribuir. O 35 
projeto permite o registro de até 100 atividades em um período de até 6 meses. 6. Ordem do dia: 6.1. 36 
Prêmio Zélia Maia Nobre 2019; (Origem: Comissão de Ensino e Formação – CEF). A 37 
coordenadora da CEF, conselheira Gianna Barbirato, solicitou que o assessor especial Luiz de Sá 38 
externasse a minuta do edital do Prêmio Zélia Maia Nobre para que todos os presentes pudessem 39 
acompanhar as informações. Após a leitura do edital e dúvidas dirimidas, foi aprovada a minuta de 40 
edital do Prêmio Zélia Maia Nobre 2019 e seus anexos. A deliberação plenária DPOAL Nº 0080-41 
03/2019 é aprovada com 04 (quatro) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 (uma) abstenção e 04 42 
(quatro) ausências. 6.2. Celebração de convênio com o Grupo Alexander Justi; (Origem: 43 
Comissão de Ensino e Formação – CEF). A coordenadora da CEF, conselheira Gianna Barbirato, 44 



 

 

apresentou os pontos relativos à solicitação de convênio do Grupo Alexandre Justi e informou que a 45 
CEF se pronunciava a favor da celebração. Os demais conselheiros acompanharam o relato da 46 
conselheira e foi aprovado a celebração de convênio com o Grupo Alexander Justi, condicionada à 47 
apresentação de documentação de regularidade fiscal conforme parecer jurídico. A deliberação 48 
plenária DPOAL Nº 0080-04/2019 é aprovada com 04 (quatro) votos a favor, nenhum voto contrário, 49 
01 (uma) abstenção e 04 (quatro) ausências. 6.3 Convite Simpósio Internacional CESMAC; 50 
(Origem: Presidência).  O presidente Heitor Maia informou a todos os presentes que o CAU/AL 51 
havia recebido convite do Centro Universitário Cesmac para participar do Simpósio Internacional das 52 
Engenharias, Arquitetura e Sistema de Informação com o tema Desafios e Perspectivas de Inovação e 53 
Sustentabilidade que acontecerá nos dias 30 e 31 de maio. Um estande medindo 3m x 2.5m com uma 54 
mesa e quatro cadeiras foi disponibilizado para uso do CAU/AL. Foi colocado para votação e todos os 55 
conselheiros presentes se posicionaram a favor e dessa forma foi aceito o convite do Centro 56 
Universitário CESMAC. A deliberação plenária DPOAL Nº 0080-05/2019 é aprovada com 04 57 
(quatro) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 (uma) abstenção e 04 (quatro) ausências. 7. 58 
Encerramento: Tendo os pontos de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou 59 
livre aos conselheiros. A conselheira federal Josemée Gomes informou que o IAB/AL com o apoio da 60 
ONU/HABITAT, SEINFRA, CAU/AL e IFAL, está ofertando o workshop de Assistência Técnica 61 
para melhorias habitacionais com a experiência do projeto arquiteto de família com Mariana Estevão. 62 
A conselheira também informou que aproveitando a vinda do conselheiro federal do CAU/TO 63 
Matozalém Santana para a oficina de fiscalização, será realizado no dia 06/05 um seminário com 64 
orientações para a prática profissional do Arquiteto e Urbanista, onde o conselheiro irá tratar de 65 
contrato de prestação de serviço em Arquitetura e Urbanismo, evitando armadilhas e como divulgar os 66 
trabalhos de Arquitetura e Urbanismo de forma ética. O conselheiro Ricardo Victor informou ter 67 
tomado conhecimento de curso apoiado pelo CAU/AL através de terceiros e solicitou que todas as 68 
solicitações de apoio a cursos passassem por análise da Comissão de Ensino e Formação, solicitação 69 
esta a qual o presidente concordou plenamente. O presidente aproveitou o ensejo e encerrou a reunião 70 
elogiando o empenho da assessora jurídica Karine Farias nos processos contra o Corpo de Bombeiros 71 
e SEINFRA. Não havendo mais manifestações, o presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA 72 
SILVA DORES, às 21h10min do dia 02 de maio de 2019, encerrou a 80ª Plenária Ordinária do 73 
CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma boa noite. 74 
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Presidente do CAU/AL 

 

 

 

 

LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ 
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