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Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Plenária Ordinária do 1 

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

 3 

Aos dias vinte e quatro de maio de dois mil e quinze e vinte e cinco minutos, na sala de 4 

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

n  1508, Buritizal, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente do CAU/AP EUMENIDES DE 6 

ALMEIDA MASCARENHAS, o Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, a Conselheira 7 

Titular SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, o Conselheiro Federal JOSE ALBETO TOSTES e o 8 

Conselheiro Federal Suplente OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO. O Presidente deu inicio 9 

a reunião e passou para a Gerente Geral ELIONE SILVA DE MIRANDA, fazer a leitura da 10 

convocatória. Na oportunidade o Presidente iniciou com o informe sobre a importância de 11 

fazermos termo de cooperação com os agentes comerciais. Comentou ainda que muitos 12 

CAU/UFs não estão aderindo ao acordo coletivo de trabalho dos servidores com o sindicato, 13 

em função de limitações orçamentárias. Na oportunidade o Presidente passou a palavra para 14 

os demais Conselheiros e com a fala o Conselheiro ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS sugeriu que 15 

fosse reavaliado o organograma das atividades administrativas do CAU/AP. Sem mais informes 16 

o Presidente prosseguiu iniciando pelo primeiro item de pauta sobre a prestação de contas 17 

2015, e que houve a aprovação pelo CAU/BR, mas com ressalva. Continuando com os itens de 18 

pauta, foi comentado sobre o processo licitatório da Assessoria Contábil, foi comentado que o 19 

processo estava em fase final para publicação no DOU, e que a previsão era pra Julho, sendo 20 

que a atual assessoria contábil se encontra com o contrato expirado. Seguindo a ordem da 21 

pauta, foi comentado sobre o processo licitatório do Combustível e que está em consulta 22 

junto a ANP para validar as únicas propostas recebidas, e o processo está em fase final de 23 

contratação. Prosseguindo com a possibilidade de nomeação e delegados (representantes do 24 

CAU) nos municípios mais afastados da capital, e na oportunidade o Conselheiro ELIZEU 25 

CORRÊA DOS SANTOS destacou a inviabilidade financeira para mantermos a referida 26 

proposta. Prosseguindo com o item de pauta sobre o Julgamento de defesa em fase de 27 

notificação pelo setor de fiscalização, e que os processos em fase de notificação seriam 28 

analisados pela própria fiscalização, e que os processos só serão encaminhados para a 29 

Comissão apenas em grau de recurso. Em seguida foi apresentada a Tabela de gradação e 30 

dosimetria das multas aplicadas pela fiscalização e houve consenso entre todo o Plenário. 31 
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Prosseguindo com o item de pauta da Definição das próximas Instituições que o CAU/AP 32 

celebrará Termo de Cooperação Técnica, e que foram sugeridos a CEA, CAESA e Junta 33 

Comercial. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de 34 

todos. Eu, THAIS GONÇALVES MATOS, Assistente Administrativa do CAU/AP, lavrei a presente 35 

ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros 36 

presentes na Plenária. 37 
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