
  

1 
 

Ata da Centésima Oitava Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura 1 

e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas do dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um, sala virtual do CAU/AP, 4 

reuniram-se O Presidente do CAU/AP Welton Barreiros Alvino o Vice-Presidente do 5 

CAU/AP Adailson Oliveira Bartolomeu, , a Conselheira Titular Láurea Luíza Moreira 6 

Ferreira, a Conselheira Titular Géssica Nogueira dos Santos, a Conselheira Titular 7 

Giselle Vilhena Amoras, o Conselheiro Titular Renato Rêgo Ribeiro, a Conselheira 8 

Suplente Ana Corina Maia Palheta, a Conselheira suplente Flávia Wayne de Sousa 9 

Severino, O conselheiro Federal Titular Humberto Mauro Andrade Cruz, e o Conselheiro 10 

Federal Suplente Fabio Cezar da Silva Santana. O Presidente do CAU/AP iniciou a 11 

reunião plenária ordinária após a confirmação de quórum. Cumprimentando os 12 

presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, ficou facultado a execução do 13 

hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura da convocatória com os itens de 14 

pauta. Em seguida o Presidente começou pelos informes onde comentou que o CAU/AP 15 

está fazendo 50 dias com a nova gestão, e que está participando da elaboração 16 

conjunto do CAU/BR dos 100 dias de Gestão. O Presidente comentou sobre o evento 17 

do CAU/BR para alinhar as ações do SICCAU, CSC, Fundo de Apoio e Institucional, 18 

resolução do fórum de Presidentes, e a última oficina sobre EAD. Sobre o CAU/AP o 19 

Presidente comentou sobre as várias ações locais sobretudo a organização do 20 

organograma e o fluxo de atividades, e a capacitação de conselheiros e funcionários. 21 

Em virtude das dificuldades do atendimento, por motivos de saúde dos servidores fica 22 

estabelecido a suspensão da Fiscalização por 10 dias. O Presidente comentou ainda 23 

que o CAU/AP realizou reuniões com Sebrae, Semur, Senduh, Sinduscon e também 24 

com o Vice-governador do Estado, visando a melhoria no planejamento urbano, 25 

fortalecendo cada área em conjunto para fortalecer as ações estratégicas do CAU/AP. 26 

O presidente comentou ainda a substituição do Procurador Jurídico do CAU/AP por um 27 

Assessor Jurídico, pois a atual configuração do CAU/AP exige uma posição de 28 

assessoramento, e que em breve será apresentado o novo Assessor Jurídico. O 29 

Presidente passou a palavra para o Conselheiro Federal Humberto Mauro, que 30 

comentou que o CAU/BR está atuando em algumas oficinas onde foram destaques os 31 

temas: EAD, dificuldade na relação do CAU, e a realidade dos profissionais. Destacou 32 

que dentro os pontos de destaque o CAU deve ter cuidado com as decisões sobre a 33 

situação do Ensino à Distância – EAD. Comentou ainda que estão avaliando a criação 34 
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de um exame de ordem para registro profissional. O Presidente do CAU/AP deu início 35 

ao primeiro item de pauta, passando a palavra para a Coordenadora da CPFOA, que 36 

apresentou a prestação de contas do 4º trimestre de 2020, e após a análise dos demais 37 

foi aprovado por unanimidade a prestação de contas do 4º trimestre. Passando para o 38 

próximo item sobre os resultados das ações do CAU/AP em janeiro, o Presidente 39 

ressaltou que foi realizado um relato geral nos informes iniciais da Reunião Planearia. 40 

Prosseguindo para o próximo item de pauta sobre a mobilização para a criação dos 41 

Grupos de Trabalho do CAU/AP, na oportunidade o Conselheiro Adailson Bartolomeu 42 

comentou que será divulgado o processo de inscrições para os interessados em cada 43 

grupo e que a portaria de criação dos grupos foi aprovada pelo Presidente. Passando 44 

para o próximo item referente a adequação da estrutura atual do atendimento do 45 

CAU/AP, que a princípio houve a substituição da Procuradoria Jurídica para Assessoria 46 

Jurídica e uma restruturação no atendimento do CAU/AP. No que ocorrer a Conselheira 47 

Géssica Nogueira comentou que participou de um evento com a vereadora Adriana 48 

Ramos e conversou sobre planejamento urbano. Com a palavra o Conselheiro Adailson 49 

Bartolomeu comentou que essa semana será realizado a apresentação do EPA, 50 

empresa parceira do arquiteto, com objetivo de fortalecer as parcerias para os 51 

profissionais. Nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às onze horas e vinte 52 

e oito minutos. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei 53 

a presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton 54 

Barreiros Alvino e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 55 
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WELTON BARREIROS ALVINO 58 

Presidente do CAU/AP 59 
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Secretária Geral do CAU/AP 64 


