
  

1 
 

Ata da 87ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e 1 

Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

 4 

Aos vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e dois minutos, na 5 

sala de reuniões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AP, sediado na Avenida 6 

Caramuru n◦ 356, Beirol, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente CESAR AUGUSTO 7 

BATISTA BALIEIRO, o Vice-Presidente ALBERIO PANTOJA MARQUES, o Conselheiro Titular 8 

ADAILSON O. BARTOLOMEU, o Conselheiro Titular WELTON BARREIROS ALVINO, o 9 

Conselheiro Titular ALEX MAIA XAVIER, a Conselheira Suplente ANELIZA SMITH BRITO, o 10 

Procurador Jurídico ANDERSON COUTO DO AMARAL e a Gerente Técnica Luana Sibele M. 11 

Barbosa. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária extraordinária após a confirmação 12 

de quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, ficou 13 

facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, fez a leitura da convocatória com os 14 

itens de pauta, e prosseguindo comentou sobre o primeiro item, onde comentou sua 15 

solicitação quanto a aquisição de uma coroa de flores para entrega a família do Conselheiro 16 

Klinger Ferreira de Oliveira, o Conselheiro WELTON BARREIROS ALVINO pediu a palavra e 17 

comentou sobre a possibilidade de realização de outras homenagens como realização de concurso de 18 

TCC com o nome do Conselheiro  Klinger Oliveira, com a palavra o presidente pontuou que 19 

ficariam para discussão futura a realização do concurso e nomeação de sala e entrega de 20 

certificado a família, em homenagem ao Conselheiro falecido,  no segundo item fez um breve 21 

resumo dos fatos acerca dos procedimentos adotados quanto a efetivação do Conselheiro 22 

ALBERIO PANTOJA MARQUES como Vice-Presidente e Coordenador da Comissão de 23 

Planejamento, Finanças, organização e Administração-CPFOA, e passou a palavras aos 24 

Conselheiros, com a palavra o Conselheiro Titular ADAILSON O. BARTOLOMEU se manifestou 25 

no sentido de que deveria ocorrer nova eleição para ambos os cargos de Vice-Presidente e 26 

Coordenador da CPFOA por questão de transparência, com a palavra o Conselheiro WELTON 27 

BARREIROS ALVINO seguiu a opinião do Conselheiro Adailson, com a palavra o Vice-Presidente 28 

ALBERIO PANTOJA MARQUES declarou entender desnecessária a votação em razão do 29 

reconhecimento de que após o falecimento do Conselheiro titular seu suplente assume 30 

automaticamente todas as suas funções conforme rito regimental,  com a palavra o 31 

conselheiro ALEX MAIA XAVIER opinou no sentido na não realização de nova eleição, 32 
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mantendo a prática de substituição automática, em seguida o presidente passou a palavra 33 

para a Conselheira ANELIZA SMITH BRITO que opinou a favor de nova votação para cumprir 34 

ritos procedimentais. Seguindo a Reunião o Procurador Jurídico ANDERSON COUTO DO 35 

AMARAL pediu a palavra e se informou a todos sobre a existência de orientação de jurídica do 36 

CAU/BR sobre os afastamentos de conselheiros, fez uma breve leitura do ponto em que tange 37 

a votação e manifestou-se no sentido de discordar quanto a votação em questão, em seguida 38 

os Conselheiros manifestaram-se no sentido de seguir a orientação do Procurador. Seguindo a 39 

reunião o Conselheiro WELTON B. ALVINO pediu ao Procurador que se manifeste quanto ao 40 

exercício de atividades do Conselheiro ALBERIO P. MARQUES na CPUA durante o período em 41 

que substituía como suplente o Conselheiro Klinger, observando aos requisitos previstos em 42 

regimento, solicita que parecer quanto a legalidade da atuação durante o período em que 43 

esteve suplente. Seguindo a pauta o do Conselheiro ALBERIO P. MARQUES pediu prazo de 7 44 

dias para análise da prestação de contas e solicitou a inclusão para aprovação na próxima 45 

Reunião Plenária. Com a palavra o Conselheiro WELTON B. ALVINO solicitou alteração do 46 

calendário de Reuniões do mês de maio, ficando alteradas as datas para o seguinte: Reunião 47 

Plenária Extraordinária para o dia 07/05/19 e Reunião Plenária Ordinária par o dia 29/05/19, 48 

estando todos de acordo. Com a palavra o conselheiro WELTON B. ALVINO solicitou a 49 

realização de impressão de matérias de consulta dispostos sempre na mesa de Reunião, sendo 50 

eles: calendário do CAU/AP, aprovação de contas, legislação de ética e resoluções necessárias 51 

a consulta recorrente, também inclusão de teclado e mouse sem fio, além de utilização de um 52 

notebook durante as reuniões. Seguindo a pauta o presidente fez uma breve exposição do 53 

andamento do evento 1º Encontro Amazônico em Arquitetura e Urbanismo e solicitou 54 

esclarecimento quanto a contratação de material gráfico e empresa para organização de 55 

eventos, com a palavra o Conselheiro ALBERIO P. MARQUES explicou a problemática quanto à 56 

adequação do custo médio em relação ao orçado, solicitou aos conselheiros autorização para 57 

as alterações devidas, momento em que os Conselheiros aprovaram as correções que ele 58 

achar pertinente. Dando continuidade à reunião, o Conselheiro Titular ADAILSON O. 59 

BARTOLOMEU pediu que fosse enviadas as alterações de programação.  Na oportunidade os 60 

conselheiros aprovaram: a obrigatoriedade de apresentação de programação de todos os 61 

eventos antes de deliberação plenária referente a sua realização; as definições da minuta para 62 

"mostra cultural capa de caderno de orientações técnicas do CAU/AP - 2019"; aquisição de 63 
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caneta para coleta de assinatura; de relação de equipamento de informática; de envio de 64 

ofício para CEA com solicitação de orientações e esclarecimentos quanto a instalação de 65 

medidor padrão. Seguindo a reunião o Conselheiro ADAILSON O. BARTOLOMEU informou 66 

sobre a Reunião do grupo de trabalho que discuti sobre o ATHIS. Eu, THAIS GONÇALVES 67 

MATOS, Assistente Administrativa do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada por 68 

mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 69 
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CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 73 

Presidente do CAU/AP 74 
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THAIS GONÇALVES MATOS 76 

Assistente Administrativa do CAU/AP 77 


