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Ata da 101º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas do dia vinte e oito de julho 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, do Conselheiro 

Estadual Welton Barreiros Alvino, 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.  

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 

Comentando sobre as medidas para a retomada das atividades presenciais, e na 

oportunidade foi destacado pela Gerente Administrativa que informou que parte do 

material de segurança como medida de prevenção ao Covid-19 já foi providenciado e 

os recursos utilizados para a referida aquisição foi o suprimento de fundos. Na 

oportunidade o Presidente questionou aos demais Conselheiros sobre a retomada das 

atividades e por 04 (quatro) votos a 01 (um) voto, fica aprovado para agosto a retomada 

das atividades, a depender das adequações que serão realizadas com a Gerência 

Administrativa e a CPFOA. Passando para o próximo item de pauta, foi apresentado 

pelo assessor contábil a proposta de reprogramação orçamentária 2020, e após análise 

dos conselheiros presentes, foi aprovado por unanimidade a reprogramação do 

orçamento 2020 do CAU/AP. Passando para o próximo item de pauta, referente a 

prestação de contas do 2º trimestre, após a apresentação do assessor contábil os 

conselheiros aprovaram por unanimidade a prestação de contas do 2º trimestre do 

CAU/AP. No que ocorrer o Conselheiro Alex Maia comentou sobre o edital de 

Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS 2020, que o mesmo está 

disponível para sugestão dos demais conselheiros desde de o começo de abril, e que 

o Agente fiscal também se dispôs de ajudar também para contribuir na adequação e 

elaboração da minuta de edital, para que seja lançado. Nada mais a tratar, a reunião 

encerrou às 11:03h. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Geral, lavrei a presente ata 
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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 
Secretária Geral do CAU/AP 


