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Ata da 98º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 1 

do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte, em 4 

Macapá – Amapá, de forma on line, reuniram-se o Presidente do CAU/AP Cesar 5 

Augusto Batista Balieiro, o Conselheiro Estadual Alberio Pantoja Marques, O 6 

Conselheiro Estadual Adailson Oliveira Bartolomeu, O Conselheiro Estadual 7 

WELTON BARREIROS ALVINO, O Conselheiro Estadual Alex Maia Xavier, a 8 

Assessora Especial Paula Costa, o Procurador Jurídico Anderson Couto do Amaral. 9 

O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a confirmação de 10 

quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, 11 

ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura da 12 

convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o Presidente iniciou a plenária 13 

pelo primeiro item de Pauta sobre a Aprovação da prestação de contas do 1º Trimestre; 14 

que na oportunidade foi suprimida da reunião em virtude da ausência de aprovação na 15 

CPFOA. Passando para o próximo item de pauta sobre as Medidas de Contenção de 16 

Gastos do CAU/AP e fica aprovada por unanimidade a proposta aprovada pela CPFOA. 17 

O Presidente abriu para o que ocorrer, e na oportunidade o Conselheiro Alberio 18 

Marques questionou a situação do Ofício da UNIFAP, e as repercussões sobre a 19 

resposta do CAU/AP. Na oportunidade o Procurador disse que já instaurou o processo, 20 

e já foi acionado a Procuradoria da República, para ser instaurando um inquérito civil e 21 

também para ser acionado a ouvidoria da UNIFAP. O Conselheiro Alberio Marques 22 

questionou as bolsas dos convênios, quais as destinações. Na oportunidade a 23 

Assessora Especial Paula Costa comentou que foram feitos alguns sorteios, e que pode 24 

ser feita as solicitações junto aos parceiros. Na oportunidade o Conselheiro Alberio 25 

Marques pediu desculpas para a Assessora Especial, caso tenha ficado algum mal-26 

entendido sobre as informações publicadas sobre os cursos, e houve falta de 27 

comunicação das informações, e que não foram divulgadas entre os Conselheiros, e 28 

ressaltou mais uma vez que não teve intenção de constranger. O Conselheiro destacou 29 

que em relação as decisões devem ser direcionadas ao Presidente e as 30 

responsabilidades não devem ser da Assessora Especial. O Procurador Jurídico 31 

comentou sobre o Portal da Transparência está no ativo, e que foi respondido ao 32 

Ministério Público Federal.  A Gerente Administrativa comentou a situação do 33 

teletrabalho do CAU/AP, e na oportunidades os Conselheiros, e por 04 votos a 01 foi 34 
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aprovada a ser seguido o decreto do Estado. O Conselheiro Alex comentou que irá 35 

reunir com o grupo de trabalho para tratar do ATHIS. A Assessora Especial comentou 36 

sobre a série de vídeos curtos para dar instruções aos profissionais e postar nas redes 37 

Sociais do CAU/AP. Na oportunidade o Conselheiro Adailson Bartolomeu comentou que 38 

acha interessante colocar pessoas neutras nas publicações. Nada mais a tratar, a 39 

reunião encerrou às 10:55h. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Executiva, lavrei a 40 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar Augusto 41 

Batista Balieiro e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 42 
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CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 46 
Presidente do CAU/AP 47 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 51 
Secretária Geral do CAU/AP 52 


