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Ata da Centésima Décima Nona Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e dezoito minutos do dia onze de janeiro de dois mil e vinte e dois, na sala 4 

virtual do CAU/AP, reuniram-se Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino, o 5 

Conselheiro Adailson Oliveira Bartolomeu, a Conselheira Ana Corina Maia Palheta, a 6 

Conselheira Giselle Vilhena Amoras, a Conselheira Géssica Nogueira dos Santos,  a 7 

Conselheira Juliane Gonçalves da Silva,  a Conselheira Jakeline Monard Gomes 8 

Nascimento, o Conselheiro Renato Rêgo Ribeiro, a Conselheira Helena karolinne lobo 9 

Suarez de Oliveira, a Gerente de Fiscalização e Registro Luana Sibeli Mira Barbosa, e 10 

a Gerente Técnica Flávia Wayne Severino. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião 11 

Plenária ordinária após a confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por 12 

consulta e aprovação dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo 13 

em seguida, foi realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta. O Presidente 14 

deu início à pauta convidando aos titulares presentes que manifestassem o interesse 15 

em integrar a Comissão de Ensino e Formação, Ética e Exercício Profissional 16 

(CEFEEP). Os Conselheiros, Adailson Bartolomeu, Renato Ribeiro, Jakeline Monard, 17 

Géssica dos Santos e Giselle Vilhena Amoras, indicaram seus nomes, completando o 18 

número de membros exigidos. Na oportunidade, em votação, foram eleitos o 19 

Coordenador, Conselheiro Adailson Bartolomeu e a Coordenadora Adjunta, 20 

Conselheira Géssica dos Santos. Continuando a reunião, o Presidente solicitou aos 21 

presentes manifestação de interesse em compor a Comissão de Planejamento, 22 

Finanças, Organização e Administração (CPFOA), indicaram seus nomes os 23 

Conselheiros: Giselle Vilhena Amoras, Renato Rêgo Ribeiro e Juliane Gonçalves da 24 

Silva, completando o número de membros exigidos. Na oportunidade, em votação, 25 

foram eleitos, a Coordenadora, Conselheira Giselle Amoras e o Coordenador Adjunto 26 

Renato Ribeiro. O Presidente prosseguiu a reunião, solicitando aos presentes que 27 

manifestassem intenção na composição dos membros da Comissão Especial de 28 

Política Urbana e Ambiental (CPUA). Manifestaram interesse os Conselheiros: Jakeline 29 

Monard, Juliane da Silva e Géssica dos Santos, dentre eles foram eleitas 30 

Coordenadora, Conselheira Jakeline Monard e a Coordenadora Adjunta Géssica 31 

Santos. Prosseguindo com a reunião, realizou-se a eleição do Vice Presidente, no qual 32 

houve a apresentação apenas do Conselheiro Adailson Bartolomeu, eleito por 33 

unanimidade. Em informes, o Presidente comentou que o Conselho pretende promover 34 



  

2 

 

alguns eventos de grande relevância, dentre os quais destaca os temas: administração, 35 

gestão e marketing dos escritórios de arquitetura, a ser realizado em parceria com 36 

Sebrae; um evento, planejado pela CPUA, com foco no plano diretor e desenvolvimento 37 

da Cidade, do qual resultaria uma carta com propostas a ser entregue aos gestores 38 

Municipais e Estaduais, um evento voltado para o empreendedorismo, gestão e tabela 39 

de honorários, um ou dois eventos com foco em ATHIS e Patrimônio e por fim, uma 40 

semana de valorização ao arquiteto e urbanismo em comemoração ao seu dia (15/12). 41 

Com a palavra a Conselheira Géssica Santos, sugeriu lançamento de um edital de 42 

ATHIS com a apresentação dos resultados no decorrer dos eventos planejados. Na 43 

oportunidade, o presidente pontou a possibilidade do planejamento de reuniões ou 44 

rodas de conversas por sugestão do Cons. Adailson Bartolomeu. Ainda, durante a 45 

reunião, foi aprovada a recomposição da CPL conforme portaria 04 de 2022. 46 

Prosseguindo a reunião a Gerente Técnica Flávia Wayne Severino, fez informes da 47 

situação da entrega do projeto de reforma da sede, informes quando as instabilidades 48 

apresentadas pelo siccau, sobre a temática o Presidente complementou explicando que 49 

a problemática e nacional; ainda com a palavra o presidente comentou que a 50 

comunicação está produzindo material orientativo para os profissionais, e que em breve 51 

o conselho receberá novos equipamentos para melhoramento de suas atividades. Nada 52 

mais a tratar, a Presidente em exercício encerrou a reunião às onze horas e vinte e dois 53 

minutos. Eu, Thais Gonçalves Matos, Assistente Administrativa do CAU/AP, lavrei a 54 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton 55 

Barreiros Alvino e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 56 
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WELTON BARREIROS ALVINO  60 

Presidente do CAU/AP 61 
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THAIS MATOS  67 

Assistente Administrativa do CAU/AP 68 


