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Ata da 105º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas e vinte e dois minutos do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e 

vinte, em Macapá – Amapá, de forma on-line, reuniram-se o Presidente Cesar 

Augusto Batista Balieiro, o Vice-Presidente Alberio Pantoja Marques, o 

Conselheiro Estadual Welton Barreiros Alvino, O Conselheiro Estadual Adailson 

Oliveira Bartolomeu, O Conselheiro Federal Humberto Mauro Andrade Cruz, e o 

Procurador Jurídico Anderson Couto do Amaral. Fica registrada a ausência do 

Conselheiro Alex Maia Xavier. 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 abriu espaço para as considerações iniciais, na 

oportunidade o Vice-presidente pediu desculpas pela ausência na última plenária, e 

em sua fala parabenizou a chapa vencedora em nome de Welton Alvino e Adailson 

Bartolomeu e desejou muito sucesso e felicidades para a nova gestão. Ainda em sua 

fala o Conselheiro Alberio Marques, e comentou da ação que foi realizada por alguns 

arquitetos, coordenados de forma voluntária pelo Conselheiro Welton Alvino, onde 

foram arrecadados alimentos e água para população carente, em virtude do apagão 

que comprometeu todo o Estado do Amapá. Lamentou o CAU/AP não ter apoiado 

diretamente a causa, mas parabenizou a atitude do Conselheiro, e destacou que 

sente orgulho de ser amigo. Com a palavra o Conselheiro Welton Alvino agradeceu as 

palavras, e comentou que as ajudas em todos os âmbitos são importantes. Com a 

palavra o Conselheiro Federal Humberto Mauro informou que havia contraído o novo 

corna vírus, e que não pode participar ativamente em virtude da recuperação da 

saúde, mas agradeceu o Conselheiro Alberio Marques, e destacou que todos os 

esforços são válidos para unir forças para resolver todas as questões inerentes ao 

CAU. O Presidente comentou sobre a reunião com o banco do Brasil, onde o objetivo 

da reunião foi a apresentação do novo Gerente da agência BB, Sr. Flávio Antônio 

Caram e o Gerente de relacionamento, Sr. Amilde Adilio Cardoso, onde foi apreciada 

a sugestão do Presidente do CAU/AP Cesar Balieiro para propostas de financiamento 

de projetos para Arquitetos e Urbanista do Estado. Ainda foi apresentado o Programa 

do Banco do Brasil sobre a agenda de tributos para controle de inadimplência de 
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profissionais e pessoa jurídica, também destacaram o programa BBodonto com plano 

de saúde odontológico aos servidores e também aos profissionais registrados no 

CAU/AP.  e sobre o cartão de suprimento de fundos para facilitar no controle de 

despesas miúdas de pronto pagamento do CAU/AP. Na oportunidade o Conselheiro 

Alberio Marques pediu para destacar que não foi informado da reunião em questão, e 

que isso demonstra a total falta de consideração do Presidente com os demais 

Conselheiros, e que não é essa forma de gestão que os Arquitetos querem para o 

CAU. Iniciando com a ordem do dia, o Conselheiro Welton Alvino comentou que irá 

reunir com o Conselheiro Alex Maia Xavier para organizar a organização do evento do 

Athis. Passando para o próximo item de pauta, foi apresentado como proposta do dia 

do Arquiteto a Campanha do Arqdoador, para doação de sangue no dia do Arquiteto 

junto ao Hemoap, e após a explanação sobre a ação os Conselheiros aprovaram por 

unanimidade a de doação de Sangue no dia do Arquiteto. Na oportunidade o 

Conselheiro Alberio Marques destacou que irá reunir com a CPFOA para iniciar a 

transição para a nova gestão. Nada mais a tratar, a reunião encerrou às onze horas e 

quinze minutos. 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. 
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