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

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte 4 

e um, na sala virtual do CAU/AP, reuniram-se Presidente do CAU/AP Welton Barreiros 5 

Alvino, o Conselheiro Adailson Oliveira Bartolomeu, a Conselheira Ana Corina Maia 6 

Palheta, A Conselheira Juliane Gonçalves da Silva, a Conselheira Titular Giselle Vilhena 7 

Amoras, a Conselheira Titular Géssica Nogueira dos Santos, A conselheira Titular 8 

Jakeline Monard Gomes Nascimento, Conselheiro Titular Renato Rêgo Ribeiro, a 9 

Gerente de Fiscalização e Registro Luana Sibeli Mira Barbosa, A Gerente Técnica 10 

Flávia Wayne Severino. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária 11 

após a confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e 12 

aprovação dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em 13 

seguida, foi realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta. Presidente iniciou 14 

a reunião comentando sobre a necessidade de reunir presencial no CAU/AP para 15 

alinhar as ações, principalmente as ações do dia do Arquiteto e Urbanista, mas entende 16 

a situação de compromissos dos Conselheiros. Comentou ainda sobre o cenário 17 

nacional dos CAU/UFs, pois existe muito conflito com as resoluções em relação as 18 

atribuições das atividades dos Arquitetos e o CREA/CONFEA. Na oportunidade a 19 

Pregoeira Thais matos comentou sobe a assinatura do contrato da empresa de 20 

Assessoria de Comunicação, que finalmente finalizou e agora do CAU/AP tem à 21 

disposição a empresa Jakami na frente das ações de comunicação. A Conselheira 22 

Géssica Nogueira aproveitou para comentar que estará representando do CAU/AP 23 

juntamente com a Conselheira Ana Corina no curso de regularização fundiária, que será 24 

realizado pelo CAU/SE em Aracajú. Prosseguindo com a ordem do dia, o Presidente 25 

comentou sobre a programação do dia do Arquiteto, que se inicia no dia 09 de dezembro 26 

com uma vasta programação, onde terá a apresentação da palestra sobre Assistência 27 

Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS; também uma palestra sobre 28 

Finanças para Arquitetos no dia 13/12; uma live sobre as ações do CAU/AP 29 

apresentada pelo Presidente no dia 13/12; no dia 15/12 no Hemoap acontecerá do 2º 30 

ArqDoador, que é a campanha de doação de sangue; no dia 16/12 uma live sobre 31 

arquitetura hospitalar;   no dia 17/12 evento no Sebrae dentre os temas abordados terá 32 

a temática de sustentabilidade; no dia 18/12 a ação do CAU Solidário com a distribuição 33 

de alimentos e materiais de limpeza nos abrigos da cidade, e para finalizar o Simpósio 34 
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no dia 19/12 com apresentação dos resultados do CAU/AP em 2021. Nada mais a tratar, 35 

a Presidente em exercício encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e sete 36 

minutos. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata 37 

que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Welton Barreiros Alvino e 38 

pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 39 
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WELTON BARREIROS ALVINO  42 

Presidente do CAU/AP 43 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 47 

Secretária Geral do CAU/AP 48 
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