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

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e quinze minutos do dia treze de agosto de dois mil e vinte e um, na sala 4 

virtual do CAU/AP, reuniram-se Presidente em exercício Adailson Oliveira Bartolomeu, 5 

A conselheira Titular Jakeline Monard Gomes Nascimento, o Conselheiro Titular Renato 6 

Rêgo Ribeiro, a Conselheira, a Conselheira Helena Karolinne lobo Suarez de Oliveira, 7 

A Conselheira Titular Géssica Nogueira dos Santos, a Conselheira Titular Giselle 8 

Vilhena Amoras, a Gerente de Fiscalização e Registro Luana Sibeli Mira Barbosa, A 9 

Gerente Técnica Flávia Wayne Severino, o Assessor Contábil Welideive Oliveira, a 10 

Assessora Jurídica Viviane Gomes. Fica registrada a ausência justificada do Presidente 11 

Welton Barreiros Alvino e da Conselheira Láurea Luíza Moreira Ferreira. O Presidente 12 

em exercício do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a confirmação de 13 

quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, 14 

ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura da 15 

convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o Presidente Iniciou com o 16 

primeiro item de pauta, informou que o projeto básico para a reforma da sede do 17 

CAU/AP está em execução pela Gerente Técnica Flávia Wayne, e é necessário a ajuda 18 

dos demais Conselheiros para avançar, pois temos apenas o layout, o que impossibilita 19 

a verificação de preços para o lançamento do edital da reforma. O Presidente em seus 20 

informes comentou sobre a alteração da data do Concurso Público, que será adiantado 21 

para o dia dezenove de setembro do corrente ano. Na oportunidade o Presidente 22 

comentou sobre a programação para o dia do Arquiteto e Urbanista em dezembro, para 23 

divulgação em outdoor, busdoor, mídia televisiva, e também a campanha do ArqDoador. 24 

Em outro ponto de informe o Presidente comentou sobre a reunião com o Senador 25 

Randolfe Rodrigues sobre a praça bicentenária, onde o edital será lançado no dia sete 26 

de setembro. Passando para o primeiro ponto de pauta, o Presidente passou a palavra 27 

para o Assessor Contábil para a apresentação da proposta de reprogramação 28 

orçamentária do corrente ano, e após a apresentação de todos os planos 29 

orçamentários, o Presidente realizou a votação e por unanimidade foi aprovado a 30 

reprogramação orçamentária o CAU/AP, para envio ao CAU/BR. Passando para o 31 

próximo item de pauta, que trata do acordo coletivo de trabalho, a pedido d 32 

representante dos servidores Charles Ibiapino foi sugerido ao Presidente a realização 33 

de uma reunião plenária extraordinária, para a análise e posterior aprovação. Na 34 
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oportunidade foi sugerido a data do dia vinte e sete de corrente mês e foi acatado pelos 35 

demais conselheiros. No que ocorrer a conselheira Jakeline Monard sugeriu que a 36 

reunião fosse presencial e foi acatado pelos demais. Nada mais a tratar, a Presidente 37 

em exercício encerrou a reunião às onze horas e trinta e oito minutos. Eu, ALINE 38 

AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue 39 

assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino e pelos demais 40 

Conselheiros presentes na Plenária. 41 
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ADAILOSN OLIVEIRA BARTOLOMEU 44 

Presidente em Exercício do CAU/AP 45 
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Secretária Geral do CAU/AP 50 


