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Ata da 100º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas e trinta e sete minutos do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte, 

em Macapá – Amapá, de forma on line, reuniram-se o Presidente do CAU/AP Cesar 

Augusto Batista Balieiro, o Conselheiro Estadual Alberio Pantoja Marques, O 

Conselheiro Estadual Adailson Oliveira Bartolomeu, A Conselheira Estadual 

Suplente Aneliza Smith, O Conselheiro Estadual Alex Maia Xavier, a Assessora 

Especial Paula Costa, O Procurador Jurídico Anderson Amaral, A Gerente Técnica 

e de Fiscalização Luana Barbosa, o Assessor Contábil Welideive Oliveira. 

Registrou-se a ausência justificada do Conselheiro Estadual Welton Barreiros 

Alvino. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a 

confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação 

dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi 

realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o 

Presidente iniciou a plenária pelo primeiro item dos demonstrativo das perdas 

financeiras, e na oportunidade o Assessor Contábil explicou o cenário das receitas em 

relação ao primeiro trimestre de 2020, em virtude da pandemia com o registro de 

primeiro trimestre com uma redução de -3,27%, abril -12,86%, abril -28.78% e junho 

até 22/junho -17,77%. Com a palavra a Gerente Administrativo e Financeiro realizou a 

apresentação das informações administrativas, comentando que o Regimento Interno 

do CAU/AP foi aprovado e está disponível nos canais de informações do CAU/AP. 

Comentou ainda que não houveram registros no e-sic do portal da transparência. 

Apresentou o quadro de férias dos servidores e estagiários. Comentou ainda que 

estará disponível até o dia 31/08 o sistema do e-contas do TCU para o envio do 

relatório de gestão, que está em análise final no CAU/BR. Na oportunidade 

apresentou ainda os dados estatísticos de inscritos no concurso público, onde foram 

efetivos 1.865 inscritos para assistente administrativo e 314 para arquiteto e urbanista. 

Prosseguindo em sua fala destacou que a previsão do envio das diretrizes para 

reprogramação do orçamento está previsto para o começo de julho pelo CAU/BR. E 

destacou que a retomada das atividades do CAU/AP depende dadas decisões do 

Estado, mas que juntamente com a CPFOA será montado um plano de retomada das 

atividades e será apresentado em plenário. Com a palavra a Gerente Técnica Luana 

Barbosa comentou que retornou de licença maternidade aproximadamente uma 
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semana, e está retomando as demandas, e está à disposição dos Conselheiros e 

demandas relativas a gerencia. Destacou que na próxima plenária fará uma 

apresentação com os dados técnicos do primeiro semestre. Com a palavra o 

Procurador Jurídico comentou que recebe uma demanda da ouvidoria sobre o 

telefone que não estava funcionando, mas que foi respondido com a atualização dos 

contatos. A pedido do Conselheiro Alberio Marques sobre a situação de falso 

Arquiteto, Na oportunidade o Procurador Jurídico comentou que o processo está em 

análise da Polícia Civil. Na oportunidade o Procurador comentou que o CREA/AP 

recorreu da decisão do tribunal sobre as fiscalizações de profissionais Arquitetos. 

Ainda em sua fala comentou que o CAU/AP fechou um termo de cooperação com o 

Tribunal de Contas do Estado. O Conselheiro Adailson Bartolomeu comentou sobre a 

situação do registro do curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança do 

Trabalho, que atendam aos requisitos mínimos das legislação, para que os registros 

não sejam feitos de forma equivocada. Destacou ainda que a partir de 2018, não 

houveram novos registros no CAU/AP. Mas deve se ter uma atenção especial com as 

faculdades que dispõe do referido curso. Passando para o próximo item sobre o 

Panorama geral do processo eleitoral CAU 2020 – Treinamento da CEN, o assessor 

eleitoral do Amapá Marcus Gonzaga comentou sobre o treinamento eleitoral, e 

comentou que umas das principais preocupação está nos dados dos coordenadores 

das faculdades estão e-MEC para verificar se os coordenadores estão regularizados. 

E foi sugerido pelo coordenador da CEFEEP enviar um documento oficial para as 

faculdades, para sejam atualizas os dados dos coordenadores, com as penalidades 

no caso de descumprimento da atualização, na oportunidade foi aprovado por 

unanimidade o envio de um ofício solicitando o nome dos Coordenadores das 

Faculdades de Arquitetura e Urbanismo do Estado. Nada mais a tratar, a reunião 

encerrou às 11:03h. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Geral, lavrei a presente 

ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar Augusto Batista 

Balieiro e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 

 
 

CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 
Presidente do CAU/AP 

 
 
 

ALINE AGUIAR RODRIGUES 
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Secretária Geral do CAU/AP 


