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Ata da 104º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de outubro de dois mil e vinte, em 

Macapá – Amapá, de forma on line, reuniram-se o Conselheiro Estadual Adailson 

Oliveira Bartolomeu, o Conselheiro Estadual Alex Maia Xavier, o Conselheiro 

Estadual Welton Barreiros Alvino, a Conselheira suplente Aneliza Smith Brito, o 

Conselheiro Federal Humberto Mauro Andrade Cruz, o Procurador Jurídico 

Anderson Amaral. Fica registrada a ausência do Presidente Cesar Augusto Batista 

Balieiro e o Vice-Presidente Alberio Pantoja Marques. Dada a ausência do 

Presidente e Vice-Presidente, o Conselheiro decano presidiu a reunião ordinária. O 

Presidente do CAU/AP Adailson Oliveira Bartolomeu 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 em exercício iniciou a plenária comentando sobre a 

Prestação de contas do 3º trimestre, e logo após a apresentação das contas do 

terceiro trimestre, feita pelo Assessor Contábil, os conselheiros aprovaram por 

unanimidade as contas do 3º trimestre do CAU/AP. Prosseguindo com a ordem do dia, 

foi iniciada a análise da proposta de programação do Orçamento 2021, onde os 

conselheiros avaliaram de acordo com as diretrizes para o orçamento 2021 enviado 

pelo CAU/BR, e após as definições foi aprovado por unanimidade o orçamento 2021 

do CAU/AP. Prosseguindo com a ordem do dia foi apreciado a situação da criação da 

Comissão de Ética, e em seguida foi feita a avaliação pelos conselheiros presentes, 

onde foi proposta e aprovada por unanimidade a criação da Comissão da Comissão 

de Ética e Exercício Profissional – CEEP e a Comissão de Ensino e Formação - CEF, 

para que sejam feitas as alterações no Regimento Interno do CAU/AP e ser enviado 

para aprovação da COA-CAU/BR. Prosseguindo com a ordem do dia foi comentado 

sobre a situação do Evento de ATHIS, e depois da avaliação dos conselheiros ficou 

decido pela manutenção do evento de forma on line e sem custos para o mês de 

novembro, e será apresentado em breve a programação do evento pela Comissão. 

Prosseguindo no que ocorrer, foi comentada a situação dos crescentes números de 

registros de casos de COVID, caudados pela pandemia que assola uma possível 

segunda onda de contaminação no Amapá, e após a avaliação dos Conselheiros 
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presentes, ficou determinado que até o dia 10/11/2020, ficam suspensas todas as 

atividades de atendimentos presenciais externos na sede do CAU/AP. Nada mais a 

tratar, a reunião encerrou às 10:08h. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária 

Executiva, 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. 

 
 
 

ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU 
Presidente do CAU/AP 

 
 
 

ALINE AGUIAR RODRIGUES 
Secretária Geral do CAU/AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


