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

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e um, na 4 

sala virtual do CAU/AP, reuniram-se Presidente do CAU/AP Welton Barreiros Alvino, o 5 

Vice-Presidente Adailson Oliveira Bartolomeu, A conselheira Titular Jakeline Monard 6 

Gomes Nascimento, a Conselheira Titular Giselle Vilhena Amoras, a Conselheira 7 

Juliane Gonçalves da Silva, o Conselheiro Titular Renato Rêgo Ribeiro, a Gerente de 8 

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

Severino e a Assessora Jurídica Viviane Gomes. Fica registrada a ausência justificada 10 

da Conselheira Titular Géssica Nogueira dos Santos. O Presidente em exercício do 11 

CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a confirmação de quórum. 12 

Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, ficou 13 

facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura da 14 

convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o Presidente Iniciou comentando 15 

sobre as principais pautas discutidas no Fórum de Presidentes, dentre ela está a 16 

situação da Resolução 51, onde tem se debatido muito sobre a questão das atribuições 17 

restritivas aos Arquitetos e Urbanistas. Comentou ainda que está muito contente com a 18 

atuação da nova gestão do CAU. Na oportunidade o Conselheiro Adailson Bartolomeu 19 

comentou que acha que o CAU/BR está despreparado, e que no caso da situação da 20 

resolução 51, que o texto da redação deixa os arquitetos muito vulneráveis quanto as 21 

atribuições do exercício profissional, quanto a retirada do termo exclusividade. 22 

Passando para o próximo item de pauta, foi comentado sobre a realização do Drivethru 23 

com a entrega do kit de cuidados à covid aos profissionais, que está programado para 24 

sexta-feira dia 01/10/2021.  Passando para o próximo item de pauta, sobre os informes 25 

da CEEP a Gerente Técnica Flávia Wayne comentou que foram concluídos todos os 26 

processos de 2014 até 2019, e que significa um grande avanço em relação a demanda 27 

que estava acumulada na comissão. Em sua fala destacou que o edital do concurso da 28 

praça bicentenária foi bastante trabalhoso, mas que falta apenas a Prefeitura Lançar. 29 

Comentou ainda que estão avaliando a realização do Prêmio de TCC. Destacou que a 30 

cessão do carro do CAU/RS está em tramitação e que em breve teremos mais um carro 31 

disponível para as ações do CAU/AP. Sobre os processos Licitatórios a Presidente da 32 

CPL Thais Matos comentou sobre o lançamento dos editais de auxílio alimentação e da 33 

assessoria de comunicação, ambos pregão e que deram desertos. Em sua fala 34 
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destacou que ambos foram republicados para seguir os ritos do certame. A Presidente 35 

da CPL também comentou que será realizado uma licitação para contratação de 36 

empresa para realização dos projetos e complementares para a reforma da Sede do 37 

CAU/AP, para posteriormente ser feita a licitação da reforma. Passando para o que 38 

Ocorrer o Presidente passou a palavra para o Conselheiro Adailson Bartolomeu que 39 

comentou sobre o lançamento do Livro do Professor José Tostes, r que foi sugerido de 40 

ser lançado n dia 26/10, na sede do CAU/AP. Nada mais a tratar, a Presidente em 41 

exercício encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos. Eu, ALINE AGUIAR 42 

RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada 43 

por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino e pelos demais 44 

Conselheiros presentes na Plenária. 45 
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WELTON BARREIROS ALVINO 48 

Presidente do CAU/AP 49 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 53 
Secretária Geral do CAU/AP 54 


