
 

 

ATA DA 84ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Ao 15° dia do mês de agosto 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, Ricardo Victor Rodrigues Barbosa, 5 
José Adenilton Santos Andrade e José Rafael dos Santos Cordeiro, além do Assessor Especial, 6 
secretário ad hoc deste conselho, Luiz Alberto Medeiros de Sá. 1. Abertura: O presidente HEITOR 7 
MAIA, às dezoito horas e cinquenta minutos, iniciou a reunião. 2. Execução do Hino Nacional 8 
Brasileiro: Em virtude de problemas com o equipamento de audiovisual não foi possível à execução 9 
do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: O presidente HEITOR MAIA leu a pauta e 10 
perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, e 11 
como não houve nenhuma objeção aprovou a ordem do dia. 4. Discussão e aprovação da Ata da 83ª 12 
Reunião Plenária Ordinária: A ata da 83ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada pela deliberação 13 
plenária DPOAL Nº 0084-01/2019 com 06 (seis) votos a favor, nenhum voto contrário, 01 (uma) 14 
abstenção e 02 (duas) ausências. 5. Apresentação de Comunicações: a) do Presidente (Relato sobre 15 
o evento novas perspectivas na Arquitetura no CAU/MT e Informe sobre ATHIS 2018). O 16 
Presidente informou que havia apresentado o projeto ATHIS do CAU/AL no evento novas 17 
perspectivas na Arquitetura, realizado pelo CAU/MT. O presidente do CAU/MT elogiou bastante o 18 
trabalho do CAU/AL com ATHIS e a parceria com o ONU-HABITAT e solicitou auxílio para que 19 
uma parceria semelhante fosse feita também com o CAU/MT. No evento também palestraram o 20 
arquiteto e urbanista e docente, José Afonso Botura Portocarrero, que falou sobre “Tecnologia 21 
Indígena e Sustentabilidade” e o arquiteto e urbanista Presidente do Conselho de Arquitetura e 22 
Urbanismo de Mato Grosso do Sul, Luís Eduardo Costa, com a palestra “Alvará Imediato e 23 
Tecnologia na Fiscalização de Resíduos de Obras”. Em relação ao ATHIS 2018 o Presidente informou 24 
que já haviam sido concluídos os trabalhos nas grotas da Bananeira e da Macaxeira e que amanhã irá 25 
iniciar os levantamentos na grota do Ouro Preto. 6. Ordem do dia: 6.1. Julgamento de recurso à 26 
plenária processo de fiscalização 1000069236/2018; (Origem: Comissão de Exercício Profissional 27 
– CEP). O Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira apresentou o seu relatório, dirimindo 28 
todas eventuais dúvidas dos presentes. Após o relato foi aprovado o relatório e voto do Conselheiro 29 
José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, pelo arquivamento do auto de infração e cancelamento da 30 
multa aplicada. A deliberação plenária DPOAL Nº 0084-02/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a 31 
favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências. 6.2. Julgamento de recurso 32 
à plenária processo de fiscalização 1000081458/2019; (Origem: Comissão de Exercício Profissional 33 
– CEP). O Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira apresentou o seu relatório, dirimindo 34 
todas eventuais dúvidas dos presentes. Após o relato foi aprovado o relatório e voto do Conselheiro 35 
José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira, pela manutenção do auto de infração e da multa aplicada. A 36 
deliberação plenária DPOAL Nº 0084-03/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a favor, nenhum voto 37 
contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências. 6.3. Designação de conselheiro relator do 38 
recurso à plenária processo de fiscalização 1000071432/2018; (Origem: Comissão de Exercício 39 
Profissional – CEP).  Foi designado o Conselheiro José Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira como 40 
relator do processo de fiscalização n° 1000071432/2018, cujo recurso foi apresentado de forma 41 
tempestiva. A deliberação plenária DPOAL Nº 0084-04/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a favor, 42 
nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências. 6.4. Designação de conselheiro 43 
relator do recurso à plenária processo de fiscalização 1000081520/2019; (Origem: Comissão de 44 



 

 

Exercício Profissional – CEP).  Foi designado o Conselheiro Alexandre Henrique Pereira e Silva 45 
como relator do processo de fiscalização n° 1000081520/2019, cujo recurso foi apresentado de forma 46 
tempestiva. A deliberação plenária DPOAL Nº 0084-05/2019 é aprovada com 06 (seis) votos a favor, 47 
nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e 02 (duas) ausências. 7. Encerramento: Tendo os pontos 48 
de pauta sido devidamente discutidos e deliberados, a palavra ficou livre aos conselheiros. O gerente 49 
administrativo e financeiro Rodrigo Lopes pediu a palavra para informar a todos sobre à aprovação 50 
das contas do 2º trimestre de 2019, apresentado relatório em tela para que todos os presentes pudessem 51 
acompanhar as informações. O conselheiro Alexandre sugeriu como pauta do CAU+ um curso sobre 52 
elaboração de contratos para serviços de Arquitetura e Urbanismo, o que foi elogiado pelo presidente, 53 
que informou que já está trabalhando nessa demanda com a assessoria jurídica, pensando além da 54 
elaboração dos contratos, ter um plantão jurídico para auxílio dos profissionais. O presidente também 55 
informou acerca da deliberação DPOAL Nº 0083-04/2019 (Posição do CAU/AL sobre o superávit 56 
acumulado dos CAU Básico – Art. 60 da lei 12.378/2010), não há nada que se possa fazer 57 
contabilmente ou juridicamente. A solução seria uma mudança na sistemática na prestação de contas e 58 
a assessoria jurídica já está trabalhando em um documento a ser enviado com as recomendações. O 59 
presidente HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES, às 20 horas do dia 15 de agosto de 60 
2019, encerrou a 84ª Plenária Ordinária do CAU/AL, agradecendo a paciência e desejou a todos uma 61 
boa noite. 62 

 

 

 

HEITOR ANTONIO MAIA DA SILVA DORES 
Presidente do CAU/AL 

 

 

 

 

LUIZ ALBERTO MEDEIROS DE SÁ 

Assessor Especial do CAU/AL 


