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Ata da Sexagésima Primeira Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

1- Aos dezessete de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, na sala 4 

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

Anhanguera n  1508, Buritizal, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE 6 

ALMEIDA MASCARENHAS, o Conselheiro Titular NIVALDO FERREIRA, A Conselheira Titular 7 

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER, O Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, O 8 

Conselheiro Federal JOSÉ ALBERTO TOSTES, o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO 9 

ANTUNES DO NASCIMENTO e a Assessora de Comunicação ALESSANDRA BARBOSA. O 10 

Presidente deu início a reunião cumprimentando a todos, fez a leitura da convocatória com os 11 

itens de pauta, e em seguida passou para os informes, e na oportunidade  o Conselheiro 12 

Federal JOSÉ ALBERTO TOSTES, comentou que foi lançado pelo CAU/BR um CD com os 13 

projetos do concurso da sede e está disponível. Prosseguindo o Conselheiro comentou que no 14 

dia 07 de fevereiro chegará uma comitiva de Lisboa para fazer uma visita na UNIFAP para a 15 

elaboração de uma pós graduação em projetos. Com a palavra o Conselheiro NIVALDO 16 

FERREIRA, comentou sobre a entrega do ofício na prefeitura de Oiapoque, e que a Prefeita 17 

está à disposição para receber o CAU/AP nas fiscalizações. Na oportunidade a Conselheira 18 

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER comentou que assumirá a diretoria comercial da CAESA. 19 

Sem mais informes o Presidente iniciou a Plenária iniciando o primeiro item de pauta, sobre as 20 

diárias de 2017, por unanimidade foi aprovado manter os valores das diárias de 2016, 21 

alterando apenas os valores das diárias das viagens ao interior do Estado.  Decidiram ainda por 22 

unanimidade Aprovar por unanimidade a nova da Composição da CPL com a gratificação de R$ 23 

200 reais para Presidente e R$ 100 para membro, sendo Thais Gonçalves como presidente, 24 

Marcus e Charles como membros. Prosseguindo com o item de pauta decidiram aprovar a 25 

Portaria com salários e benefícios para 2017 com reajuste de 10% em relação ao exercício de 26 

2016. Passando ao próximo item de pauta, após análise de todos, decidiram Aprovar por 27 

unanimidade o Plano de fiscalização para 2017. Continuando com os itens, e após análise foi 28 

aprovado por unanimidade o 3° relatório quadrimestral 2016 e a prestação de contas de 29 

dez/2016. Continuando e passando para análise dos processos administrativos de janeiro de 30 

2017, foi apresentada a lista das licitações e por unanimidade resolveram: Aprovar por 31 

unanimidade os processos de licitação de Jan/2017: Serviços de publicações no diário oficial 32 
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da União e do Estado; Contratação de 02 jornais de grande circulação no Estado; Aquisição de 33 

02 computadores de mesa; Aquisição de estabilizador para rack e nobreak; Contratação de 34 

serviços de fornecimento de água mineral; Aquisição de bateria do veículo; Contratação de 35 

serviços de lavagem de veículos; Serviços de confecção de carimbo; Contratação de empresa 36 

para organização de eventos; Contratação de empresa de serviços gráficos; Contratação de 37 

seguro de veículo e imóvel, e Contratação de empresa de agenciamento de viagens. 38 

Prosseguindo com a Pauta e após análise e indicação ficou aprovado por unanimidade do 39 

calendário com as datas de reuniões e feriados de 2017. Continuando decidiram aprovar por 40 

unanimidade o laudo pericial que será efetuado pela Conselheira Magaly Brito Bezerra Xavier. 41 

Continuando decidiram aprovar por unanimidade a responsabilidade coletiva entre os 42 

Conselheiros do CAU/AP para sugerir alterações do Regimento Interno do CAU/AP. Nada mais 43 

a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, ALINE AGUIAR 44 

RODRIGUES, Secretária Geral, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo 45 

Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 46 
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