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Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Arquitetura e 1 

Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

Aos dez dias de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinco minutos, na sala de reuniões do 4 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AP, sediado na Avenida Anhanguera n  1508, Buritizal, 5 

Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS, O Conselheiro 6 

Titular NIVALDO FERREIRA, O Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, A Assessora Jurídica 7 

VIVIANE LINHARES CARMEZIM PERDIGÃO GOMES. O Presidente deu início a reunião cumprimentando 8 

a todos e em seguida fez a leitura da convocatória. E Passou para o primeiro item de pauta, sobre a 9 

aprovação dos candidatos à vaga de estágio do CAU/AP, na oportunidade comentou que o processo de 10 

entrevistas aconteceu na última semana, e que todo o processo será intermediado pelo CIEE. Os 11 

candidatos estão com previsão de iniciar os trabalhos na próxima semana. Após a apresentação do 12 

perfil dos candidatos os Conselheiros Aprovaram a contratação. Prosseguindo com o próximo ponto de 13 

pauta, foi apresentado pela Gerente Geral do CAU/AP para apreciação e deliberação da Prestação de 14 

contas do fundo de Apoio referente aos meses de janeiro a maio, e após apresentação dos resultados 15 

em comum acordo os conselheiros, houve a aprovação da prestação de contas do período 16 

apresentado. Na oportunidade a Gerente Geral apresentou o para apreciação e deliberação do Plano 17 

de Ação - Reprogramação 2016; e após análise foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 18 

Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, THAIS 19 

GONÇALVES MATOS, Assistente Administrativo, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, 20 

pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 21 
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