
  

1 

 

Ata da Centésima Vigésima Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e quinze minutos do dia oito de fevereiro 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, o Conselheiro Federal Humberto 9 

Mauro Andrade Cruz, a Gerente de Fiscalização e Registro Luana Sibeli Mira Barbosa, 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 

comentou sobre os dados da prestação de contas do CAU/AP 2021, que após 15 

apresentação do Assessor Contábil, onde foram sanadas algumas dúvidas, foi 16 

aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros. O Presidente prosseguiu e 17 

comentou sobre a aquisição dos novos computadores e smartphones que vão chegar 18 

ainda nesse mês de fevereiro, e comentou que vai avaliar a oportunidade para aditivar 19 

o processo de aquisição dos computadores, pois com a reforma da sede a demanda 20 

por novas máquinas será para atender o Cauwork e a sala de plenária. O Presidente 21 

prosseguindo com sua fala comentou sobre os números de inadimplência, que 22 

atualmente está bem elevado, onde serão levantados os inadimplentes de pessoa 23 

jurídica e pessoa física, além de multas de fiscalização, e serão analisadas as situações 24 

por ano da anuidade, onde deverão ser avaliados para envio ao serasa, protesto e 25 

judicialização. Na oportunidade a Conselheira Géssica comentou está empenhando 26 

esforços para organizar e lançar um edital de Assistência Técnica de Habitação de 27 

Interesse Social - ATHIS e também palestras e curso, e que a CPUA está avaliando a 28 

realização desses projetos para o ano em curso. O Presidente comentou que será 29 

levantado todos os eventos desse ano para que sejam feitos os processos licitatórios 30 

necessários para viabilizar a realização. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a 31 

reunião às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, 32 

Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo 33 
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Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino e pelos demais Conselheiros presentes 34 

na Plenária. 35 

 36 

 37 

 38 

WELTON BARREIROS ALVINO  39 

Presidente do CAU/AP 40 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 46 

Secretária Geral do CAU/AP 47 


