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Ata da 89ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

Aos dezenove de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta e nove 4 

minutos, na sala de reuniões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AP, 5 

sediado na Avenida Caramuru n◦ 356, Beirol, Macapá – Amapá, reuniram-se o 6 

Presidente CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO, o Vice-Presidente ALBERIO 7 

PANTOJA MARQUES, o Conselheiro Titular ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU, 8 

o Conselheiro Titular WELTON BARREIROS ALVINO, o Conselheiro Titular ALEX 9 

MAIA XAVIER, a Conselheira Suplente ANELIZA SMITH BRITO, o Procurador 10 

Jurídico ANDERSON COUTO DO AMARAL e a Gerente Técnica LUANA SIBELE 11 

MIRA BARBOSA. O Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após 12 

a confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação 13 

dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi 14 

realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta, e na oportunidade o 15 

Presidente comentou sobre a ordem do dia e iniciou falando sobre o resultado do 16 

concurso cultural, que tinha o objetivo de escolher a imagem destaque das capas de 17 

caderno com orientações aos profissionais, e que por falta de trabalhos que se 18 

enquadrassem ao proposto não houve vencedor. O Presidente registrou que um 19 

participante formalizou um documento solicitando informações pertinentes ao 20 

resultado, e que será encaminhado ao Procurador Jurídico para demais providências. 21 

Passando ao próximo item de Pauta, o qual é sobre a arte de identidade visual dos 22 

impressos do CAU/AP, ficou acertado que o CAU/AP não terá imagem destaque e 23 

não haverá outro concurso para escolha de material junto aos profissionais. O 24 

Presidente continuando com a ordem do dia comentou sobre o ofício do CAU/BR que 25 

solicita ao plenário avaliar a necessidade de tornar o SGI serviços essenciais e a 26 

adesão ao sistema pelos UF´s, na oportunidade após avaliarem a importância de um 27 

sistema integrado de informações e que o custo benefício ao CAU/AP é imensurável 28 

os conselheiros decidiram aprovar por unanimidade a participação do CAU/AP, com a 29 

destinação de recursos para executar em 2020. Prosseguindo o Presidente também 30 

comentou sobre outro ofício recebido do CAU/BR o qual por recomendação do MPF 31 

suspende os efeitos do auxílio deslocamento do CAU/BR e demais CAU/UF, e que a 32 

partir da referida notificação o CAU/AP adotará a referida recomendação. No item 33 

programação de eventos do CAU/AP para o segundo semestre, na oportunidade a 34 
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Gerente Administrativa e financeira sugeriu que o dia 10/07 fosse realizado uma 35 

reunião extraordinária para aprovar a reprogramação orçamentária 2019, e que para 36 

tanto é necessário que os coordenadores de comissões e a presidência encaminhem 37 

as projeções de custos para ser avaliado no planejamento da reprogramação. Na 38 

oportunidade o Conselheiro Adailson Bartolomeu comentou da necessidade que 39 

sejam confeccionados cerca de 100 impressos da cartilha do aprova fácil, mas que 40 

será enviado as necessidades para que sejam projetadas na reprogramação 41 

orçamentaria. Comentou ainda que será realizado o concurso de TCC e que será 42 

ajustado o cronograma para o segundo semestre.  O Presidente em sua palavra 43 

comentou que o CAU/AP está deslocado de boa parte das demandas externas em 44 

virtude da ausência do Conselheiro Federal nas plenárias locais. Sem mais itens, no 45 

que ocorrer o Presidente comentou que recebeu a resposta da SPU com a negativa 46 

de lotes ou imóveis disponíveis para ceder ao CAU/AP para ser utilizado com sede. 47 

Nada mais a tratar, a reunião encerrou às onze horas e  48 

quinze minutos. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, 49 

lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e 50 

pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 51 
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