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Ata da Centésima Vigésima Primeira Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e treze minutos do dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e dois, na 4 

sala 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 visita ao Laranjal do Jarí em parceria com o SENAI, onde o CAU/AP 15 

realizou palestra para os alunos da Escola SESC Ler e para os participantes do 16 

Programa Jovens Profissionais. Comentou ainda acompanhou o processo de 17 

beneficiamento da madeira utilizada no município de Laranjal do Jari para a construção 18 

civil. Durante a agenda foi possível não só entender como se dá esse processo racional 19 

e ambientalmente adequada de utilização do recurso da floresta como também analisar 20 

a sua viabilidade no Termo de Cooperação que futuramente será firmado entre 21 

CAU/AP, O objetivo do termo é montar uma grande rede comprometida com o uso 22 

consciente da madeira na construção de habitações de interesse social para as famílias 23 

de baixa renda do município. Prosseguindo com o item de pauta sobre a situação do 24 

sistema da Arquiteta A2084678, onde foi exposto pela Gerente Técnica Flávia Wayne 25 

que todas as tentativas de gerar boletos de anuidade, RRT, CAT não estão sendo 26 

emitidas no usuário da profissional, foram feitas tentativas em várias máquinas, vários 27 

chamados de GAD foram abertos e não obtivemos  nenhuma resposta para a 28 

profissional que relatou passar por dificuldades em firmar contratos por conta da 29 

situação que se estende por quase dois meses. Na oportunidade o Presidente sugeriu 30 

o levantamento de toda a situação e enviar um ofício ao CAU/BR com urgência para 31 

que sejam tomadas todas as providências para a profissional em questão, e na 32 

oportunidade foi aprovado por unanimidade o envio de ofício ao CAU/BR para que 33 

sejam tomadas as providências em relação a situação da profissional.  Nada mais a 34 



  

2 

 

tratar, o Presidente encerrou a reunião aos onze e cinquenta e três minutos. Eu, Aline 35 

Aguiar Rodrigues, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue 36 

assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino e pelos demais 37 

Conselheiros presentes na Plenária. 38 
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WELTON BARREIROS ALVINO  42 

Presidente do CAU/AP 43 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 49 

Secretária Geral do CAU/AP 50 


