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Ata da Octogésima Terceira Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 
Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às dez horas e treze minutos do dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito, na sala 4 

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 Welton Barreiros Alvino, o Conselheiro Estadual Klinger Ferreira de 7 

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

Suplente Welton Barreiros Alvino, O Conselheiro Suplente Alberio Pantoja Marques,  9 

o Procurador Jurídico Anderson Couto do Amaral, e a Gerente Técnica e de 10 

Fiscalização Luana Sibele Mira Barbosa. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião 11 

plenária ordinária cumprimentando os presentes e realizou a leitura da convocatória 12 

com os pontos de pauta. Na oportunidade comunicou que em virtude do evento não 13 

programado do ilustre Arquiteto e Urbanista Paulo Mendes da Rocha, a 84ª plenária 14 

ordinária prevista para novembro não foi realizada. Em seguida comentou sobre o 15 

primeiro ponto da convocatória, onde foi apresentado pelo assessor contábil a 16 

prestação de contas do mês de setembro, outubro e novembro, e por unanimidade foi 17 

apreciado e aprovados pelos presentes.  Prosseguindo com a ordem do dia referente a 18 

solicitação do CAU/BR para adesão ao SGI, que foi apresentado pelo presidente 19 

através do oficio circular nº 073/2018 – CAU/BR, e na oportunidade decidiram aprovar 20 

por unanimidade a proposta de adesão nos serviços de gestão Integrada – SGI, 21 

proposto pelo CAU/BR. Prosseguindo com a ordem do dia foi apresentado a proposta 22 

de calendário de reuniões de 2019, e após apreciação de todos foi aprovado por 23 

unanimidade. Prosseguindo o Presidente comentou sobre as principais assuntos 24 

abordados nos fórum de presidentes, dentre os principais pontos de destaque estão a 25 

realização da RIO +20, situação do regimento eleitoral para as próximas eleições, 26 

situação da resolução 51. Dando continuidade com os dados da plenária referente aos 27 

resultados da gestão 2018 o Conselheiro Welton Alvino comentou que o CAU/AP teve 28 

grandes avanços com a atual gestão com relação aos eventos realizados pelo CAU/AP 29 

com a participação atuante dos profissionais. Comentou ainda que deve ser 30 

intensificado a defesa dos profissionais em relação a atuação do CREA/AP, que vem 31 

notificando muitos cliente e profissionais Arquitetos e Urbanistas. Comentou ainda que 32 

deve ser intensificado os trabalhos de Assistência Técnica de interesse Social – ATHIS 33 

para 2019. Na oportunidade o Conselheiro Alex Maia comentou que os eventos de 2018 34 
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foram muito proveitosos, e que o CAU/AP está de parabéns pelo nível de 35 

profissionalismo e de enriquecimento agregado aos eventos. Para finalizar no que 36 

ocorrer o presidente comentou sobre uma proposta de investimento no Banco do Brasil, 37 

que foi apresentada para estreitar laços entre as instituições, principalmente em relação 38 

ao fortalecimento profissional dos Arquitetos, e institucional do CAU/AP, e na 39 

oportunidade decidiram aprovar por unanimidade a proposta do Banco do Brasil para 40 

aplicação em Título de capitalização de 12 meses no valor de R$ 50.000,00. (Cinquenta 41 

mil reais). Nada mais a tratar, a reunião encerrou a reunião às doze horas e cinquenta 42 

e cinco minutos. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Executiva Geral, lavrei a 43 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar Augusto 44 

Batista Balieiro e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 45 
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CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 49 
Presidente do CAU/AP 50 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 54 
Secretária Geral do CAU/AP 55 


