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Ata da Centésima Décima Terceira Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e oito minutos do dia trinta de julho de dois mil e vinte e um, na sala virtual 4 

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

Adailson Oliveira Bartolomeu, o Conselheiro Titular Renato Rêgo Ribeiro, A Conselheira 6 

Titular Géssica Nogueira dos Santos, A conselheira Titular Jakeline Monard Gomes 7 

Nascimento, A Conselheira Titular Láurea Luíza Moreira Ferreira, a Gerente de 8 

Fiscalização e Registro Luana Sibeli Mira Barbosa, A Gerente Técnica Flávia Wayne 9 

Severino, o Assessor Contábil Welideive Oliveira, a Assessora Jurídica Viviane Gomes.  10 

O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a confirmação de 11 

quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, 12 

ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura da 13 

convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o Presidente Iniciou com o 14 

primeiro item de pauta, sobre a aprovação do layout da reforma da sede do CAU/AP, 15 

foi apresentada pela Gerente Técnica Flávia Wayne a proposta da nova configuração 16 

da sede, com a inclusão da proposta do Cau-work, ampliação da plenária, reajuste da 17 

sala administrativa, e na oportunidade os Conselheiros aprovaram por unanimidade a 18 

proposta apresentada. Passando para o próximo ponto de pauta sobre os informes do 19 

Presidente, que na oportunidade comentou sobre a instabilidade que o SICCAU, e que 20 

é prioridade imediata do CAU/BR. Prosseguindo comentou que no CAU/BR, a comissão 21 

de Institucionalidade fez diversas ações para que fosse derrubada a PEC 108, que 22 

impactaria diretamente nas ações dos Conselhos e a mesma foi retirada que pauta.  Em 23 

sua fala o presidente comentou ainda que a fiscalização do CAU/AP no segundo 24 

semestre atuará de forma mais intensificada. Sobre as ações do CAU/AP, o Presidente 25 

destacou que no segundo semestre a comunicação irá lançar o jornal informativo do 26 

CAU/AP e diversas ações de divulgação institucional. Passando para o item de 27 

informações sobre o andamento dos processos do CAU/AP, o Conselheiro Adailson 28 

Oliveira comentou que reuniu com GT que estão definindo as regras da seletiva de TCC, 29 

e deve ser avaliado pela CEF. Também comentou sobre o Clube de Engrenharia e 30 

Arquitetura, que precisa ser avaliado a situação da área para reativação e 31 

aproveitamento dos profissionais Arquitetos e Urbanistas. Prosseguindo em sua fala o 32 

Conselheiro Adailson Oliveira solicitou que fosse feita uma recomendação a Prefeitura 33 

de Macapá a atualização do Plano de Diretor, com a participação do CAU/AP. Na 34 
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oportunidade a recomendação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros 35 

presentes. Com a fala o Presidente comentou que chegou o Kit de coleta biométrica, e 36 

que vai agilizar no processo de registro de novos profissionais, ainda que o material não 37 

seja de primeiro uso, mas o CAU/BR irá avaliar toda a questão no contrato com a 38 

empresa responsável pela prestação do serviço. Comentou ainda que é importante 39 

reforçar nas mídias a data da realização do Concurso público do CAU/AP.  Nada mais 40 

a tratar, a Presidente em exercício encerrou a reunião às onze horas e trinta e oito 41 

minutos. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a 42 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton 43 

Barreiros Alvino e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 44 
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