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Ata da Octogésima Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e 1 

Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às nove horas e trinta e cinco do dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezoito, na 4 

sala de reuniões do CAU/AP, sediado na Av. Caramuru, 356, Beirol, Macapá – Amapá 5 

reuniram-se o Presidente do CAU/AP Cesar Augusto Batista Balieiro, o Vice-6 

Presidente John David Belique Covre, o Conselheiro Estadual Klinger Ferreira de 7 

Oliveira, o Conselheiro Estadual Adailson Oliveira Bartolomeu, O Conselheiro 8 

Suplente Welton Barreiros Alvino, A Conselheira Suplente Aneliza Smith Brito, O 9 

Conselheiro Suplente Alberio Pantoja Marques, o Procurador Jurídico Anderson 10 

Couto do Amaral, e a Gerente Técnica e de Fiscalização Luana Sibele Mira 11 

Barbosa. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária 12 

cumprimentando os presentes e realizou a leitura da convocatória com os pontos de 13 

pauta. Em seguida comentou sobre o primeiro ponto de pauta, onde foi apresentado 14 

pelo assessor contábil a prestação de contas do mês de julho, e por unanimidade foi 15 

aprovado por todos. Prosseguindo com os itens de pauta foi apresentado o novo 16 

Regimento Interno do CAU/AP, e após análise foi aprovado por unanimidade pelo 17 

plenário. Na oportunidade o Presidente do CAU/AP passou a palavra para a 18 

Assessora Especial para fazer a apresentação do primeiro Informativo para os 19 

Conselheiros.  Prosseguindo com o próximo ponto de pauta, sobre Planejamento 20 

Orçamentário 2019, na oportunidade o Conselheiro Welton Alvino comentou que está 21 

empenhado em elaborar conforme as orientações recebidas no evento de 22 

planejamento que aconteceu no início de agosto em Brasília, DF. O Presidente 23 

continuou com o próximo ponto de pauta sobre a Programação de eventos do 24 

CAU/AP e passou a palavra para o Conselheiro Alberio Marques que comentou que 25 

providenciará a elaboração do termo de referência para os eventos do CAU/AP para o 26 

segundo semestre. Prosseguindo com a ordem do dia o Conselheiro Welton Alvino 27 

realizou a apresentação do projeto “Sinergia”, que houve a criação do Comitê de 28 

energias renováveis do Amapá, e que terá o objetivo de fomentar a energia 29 

sustentável para o Estado. E que houveram várias entidades participando e que o 30 

CAU/AP pode participar com capacitação e orientação. Prosseguindo com o próximo 31 

item de pauta, foi comentado sobre a criação de Comissão Técnica para elaboração 32 

de documentos técnicos em parceria com Corpo de Bombeiros e na oportunidade o 33 

Conselheiro Adailson Oliveira comentou que o CAU/AP irá formalizar o pedido de 34 
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parceria com o Corpo de Bombeiros do Amapá. Continuando com a ordem do dia foi 35 

comentado sobre a parceria entre CAU/AP e Secretaria das Cidades quanto a 36 

temática assistência técnica, para que se tenham pelo menos em Arquiteto e 37 

Urbanista em cada município. No que ocorrer foi comentado sobre a situação de 38 

parceria com planos de saúde e que o CAU/AP não realizará as parcerias pois essas 39 

atribuições são do IAB. Prosseguindo foi comentado pela Gerente Administrativa Aline 40 

Aguiar que os processos de dívida ativa, onde foram constatados que os profissionais 41 

notificados e não localizados, e que não negociaram a situação e que foram 42 

publicados no diário da união, serão encaminhados para cobrança judicial. Nada mais 43 

a tratar, a reunião encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, 44 

Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Executiva Geral, lavrei a presente ata que segue 45 

assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar Augusto Batista Balieiro e pelos 46 

demais Conselheiros presentes na Plenária. 47 
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CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 51 

Presidente do CAU/AP 52 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 56 

Secretária Geral do CAU/AP 57 


