
  

1 

 

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

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de abril 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, o 7 

Conselheiro Renato Rêgo Ribeiro, A Gerente Técnica Flávia Wayne Severino e a 8 

Assessora Jurídica Viviane Linhares Carmezim Perdigão Gomes, a assistente 9 

administrativa Thais Gonçalves Matos. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião 10 

plenária ordinária após a confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por 11 

consulta e aprovação dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo 12 

em seguida, foi realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta. O Presidente 13 

comentou sobre a participação na reunião em Brasília com o Senai e o BNDES, sobre 14 

a parceria em realizar um projeto em Assistência Técnica em Habitação de Interesse 15 

Social – ATHIS, fruto da visita técnica ao Laranjal do Jarí no mês passado. Passando 16 

para o próximo item de pauta sobre a aquisição do imóvel ao lado da Sede do CAU/AP, 17 

o Presidente comentou que reuniu com o proprietário do imóvel ao lado da atual sede, 18 

que comentou que toda a documentação está em dia, e que tem interesse em uma 19 

oferta do CAU/AP. O Presidente comentou ainda que os atos preparatórios de avaliação 20 

do imóvel serão de responsabilidade dos Conselheiros. Na oportunidade foi colocado 21 

em votação sobre a intenção de compra do imóvel ao lado da sede CAU/AP, área 22 

desmembrada da matrícula originária do lote e foi aprovada por unanimidade a intenção 23 

de compra do imóvel para ampliar o espaço do CAU/AP. No que ocorrer o Presidente 24 

comentou que será feita a contratação primeiro lugar de agente fiscal do CAU/AP com 25 

previsão de início das atividades e do estágio probatório em maio do corrente ano, e 26 

que ainda será feita a exoneração da Gerente Técnica e de Registro no final de abril. 27 

Em sua fala ainda o presidente irá verificar com o CAU/BR a possibilidade de um maior 28 

repasse de recursos para trabalhar a ATHIS no Amapá. Ainda no que ocorrer o 29 

Presidente pediu para fazer uma solicitação via ofício para a Prefeitura de Macapá sobre 30 

a questão da atualização do plano diretor da capital e outro para Segov para saber 31 

sobre o lançamento do concurso da praça bicentenária. O Conselheiro Adailson 32 

Bartolomeu comentou ainda da vinda da palestrante Miriam Rungue, que foi convidada 33 
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na live de neuroarquitetura em 2021, e que virá para o Amapá em maio para palestrar 34 

presencialmente aos arquitetos do estado, e também irá participar de uma visita técnica 35 

no hospital da rede Sarah, de uma roda de conversas com os profissionais, toda a 36 

programação será finalizada para que o CAU/AP faça um grande evento com a 37 

renomada arquiteta. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas 38 

e quinze minutos. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a 39 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton 40 

Barreiros Alvino e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 41 
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WELTON BARREIROS ALVINO  45 

Presidente do CAU/AP 46 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 52 

Secretária Geral do CAU/AP 53 


