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Ata da 91ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

Aos vinte e três de agosto de dois mil e dezenove, às onze horas e quinze minutos, na 4 

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

Avenida Caramuru nº 356, Beirol, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente 6 

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

MARQUES, o Conselheiro Titular ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU, o 8 

Conselheiro Titular WELTON BARREIROS ALVINO, o Conselheiro Titular ALEX 9 

MAIA XAVIER, o Conselheiro Suplente ITAMAR MOIZES SALVIANO FARIAS, o 10 

Procurador Jurídico ANDERSON COUTO DO AMARAL, a Gerente Técnica LUANA 11 

SIBELE MIRA BARBOSA, e o Presidente da CPL Charles de Oliveira da Silva. O 12 

Presidente do CAU/AP iniciou a reunião plenária ordinária após a confirmação de 13 

quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação dos presentes, 14 

ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi realizada a leitura 15 

da convocatória com os itens de pauta, e na oportunidade o Presidente comentou 16 

sobre os informes onde na oportunidade informou aos Conselheiros presentes da 17 

situação do servidor Marcus Gonzaga que está licenciado pelo INSS em virtude de 18 

problemas de saúde, e está com previsão de retorno para o dia 20/01/2020. O 19 

Presidente sugeriu inversão de pauta e comentou o item C para escolha de relator de 20 

processo da fiscalização com recurso ao plenário e na oportunidade por unanimidade 21 

foi escolhido o Conselheiro Adailson Oliveira Bartolomeu. Prosseguindo com a ordem 22 

do dia foi decido aprovar por unanimidade a prestação de contas do 2ª trimestre de 23 

2019. Continuando com a ordem do dia ficou decidido por unanimidade a aprovação 24 

unanimidade as alterações no Regimento Interno do CAU/AP. Prosseguindo com a 25 

plenária foi comentado sobe a realização do evento na SEMDUH para o final do mês 26 

a ser realizado pelo CAU/Jovem. Prosseguindo com o próximo item de pauta, foi 27 

apresentado pelo Presidente da CPL os processos de licitação que foram finalizados 28 

no primeiro semestre, e foi apresentado os processos que estão previstos para serem 29 

executados ainda para o ano e curso. O processos de Licitação: reforma de sede, 30 

elaboração de termo de referência de carro, móveis, equipamentos de TI, provedor de 31 

internet, instalação de servidor, equipamentos da assessoria de comunicação; ficaram 32 

sobre a responsabilidade da CPFOA de avaliar e realizar os termos de referência 33 

faltantes para prosseguimento nas pendências ainda existentes. Na oportunidade o 34 
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Presidente do CAU/AP precisou se ausentar da plenária e passou a condução dos 35 

trabalhos para o Vice-Presidente Alberio Pantoja Marques. Com a palavra o Vice-36 

presidente comento a importância de se avaliar a aquisição de um novo kit de coleta 37 

biométrica para que o processo de emissão de carteiras seja agilizado, para evitar a 38 

demora nas entregas. Na oportunidade foi comentado sobre o item A sobre a 39 

realização do evento de Patrimônio Histórico, que juntamente com a UNIFAP e o 40 

IPHAM acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto, onde a programação está finalizada e 41 

o CAU/AP está providenciando a participação dos Arquitetos Ernesto Carvalho e Dora 42 

Alcântara. O Conselheiro Adailson Bartolomeu com a palavra comentou que está na 43 

finalização para ser lançado o concurso de TCC, e que é necessário a criação de uma 44 

comissão para avaliar os trabalhos que forem apresentados e na oportunidade foi 45 

sugerido e aprovado a comissão composta pelos seguintes Conselheiros: Welton 46 

Alvino, Alberio Marques, Itamar Farias e Adailson Bartolomeu. Continuando com sua 47 

fala o Conselheiro Adailson Bartolomeu comentou que o evento de ATHIS está com 48 

previsão de ser realizado no dia 07 e 08 de novembro do corrente ano, onde o foco 49 

principal do evento será o detalhamento do edital para concorrer aos recursos 50 

destinados ao ATHIS para 2020. Continuando sua fala o Conselheiro Adailson 51 

Bartolomeu comentou ainda que o CAU/AP precisa fazer uma maior divulgação do 52 

convênio do CAU/AP e SESC, pois existem muitos benefícios que os profissionais 53 

ainda desconhecem. Com palavra o Vice-Presidente solicitou ao Conselheiro Itamar 54 

Farias para que seja providenciado a realização da 1ª Corrida do Arquiteto no Amapá, 55 

e na oportunidade solicitou que fosse avaliado juntamente com o Jurídico do CAU/AP. 56 

Nada mais a tratar, a reunião encerrou às doze horas e vinte e nove minutos. Eu, 57 

ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que 58 

segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros 59 

presentes na Plenária. 60 
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