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Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Plenária Ordinária do 1 

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

Aos vinte dias de outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas 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 EUMENIDES DE ALMEIDA 6 

MASCARENHAS, o Conselheiro Titular NIVALDO FERREIRA, O Conselheiro Titular ELIZEU 7 

CORRÊA DOS SANTOS, A Conselheira Titilar SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, O 8 

Conselheiro Federal Suplente OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO, A Assessora Jurídica 9 

VIVIANE LINHARES CARMEZIM PERDIGÃO GOMES. O Presidente deu início a reunião 10 

cumprimentando a todos e em seguida fez a leitura da convocatória. Na oportunidade o 11 

Presidente iniciou a plenária comentando sobre o primeiro item de pauta para aprovação da 12 

prestação de contas do terceiro trimestre do CAU/AP, e por unanimidade foi aprovado. 13 

Passando para o segundo item de pauta o Presidente comentou sobre o Resultado da visita 14 

técnica SEMDUH e CAU/AP, que foram iniciadas e que será apresentado um relatório mensal 15 

da fiscalização para apresentar todas os itens vistoriados. Comentou que houve uma ação da 16 

fiscalização no loteamento Aquaville para apurar irregularidades nas obras que estão em 17 

andamento. Ressaltou que todos os residenciais serão fiscalizados. Prosseguindo com o item 18 

de pauta sobre a Situação da inadimplência CAU/AP, O conselheiro Elizeu Corrêa comentou 19 

que foi discutido esse assunto em Porto Alegre – RS, trouxe um material para servir de base 20 

para a notificação. Na oportunidade o Presidente comentou que é importante que quando for 21 

feito a notificação deverá ser observado que a mensagem deverá ser desconsiderada caso o 22 

profissional esteja em dias com o CAU/AP. Prosseguindo com a pauta, o tem Parceria UNIFAP 23 

e CAU/AP para projetos de assistência social; O Presidente comentou que esteve com a 24 

Professora Melissa da UNIFAP e que a mesma procurou o CAU/AP para comunicar do inícios 25 

dos estudos para a elaboração de um projeto voltado a Assistência Social em Arquitetura e 26 

Urbanismo. Continuando com o item: Programação de interiorização da fiscalização, o 27 

Conselheiro Nivaldo Ferreira apresentou a proposta de interiorização para o período de 07 à 28 

11 de novembro, e por unanimidade aprovaram. No que ocorrer os conselheiros decidiram 29 

aprovar por unanimidade a capacitação da Assessora Jurídica no Curso de Aplicação de 30 

Sanções Administrativas nos Contratos Administrativos; Aprovar por unanimidade a 31 

capacitação da Gerente Geral no Curso Sistema de indicadores; Aprovar por unanimidade a 32 
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participação do Presidente, do Coordenador da CEEP, e de um Agente Fiscal para participar do 33 

III Seminário da CEP-CAU/BR em 2016: "O RRT como instrumento de valorização da 34 

Arquitetura e Urbanismo" dias 10 e 11/11/2016 em Palmas/TO; Aprovar por unanimidade a 35 

participação da Agente Fiscal no II Encontro de Assessoria de Comunicação do CAU/BR em 36 

Brasília/DF; Aprovar por unanimidade a participação da Coordenação de Ensino e 37 

Coordenador da CPUA para participar do Evento Arquitetura e Urbanismo – Diálogo com o 38 

futuro em Brasília/DF no dia 27/10; Aprovar por unanimidade a participação do Coordenador 39 

da CPUA Diagnostico e contextualização de Arquitetos e Urbanistas em área irregularidades, 40 

em Brasília/DF nos dias 26 à 27/10. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião 41 

agradecendo a presença de todos. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral, lavrei a 42 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais 43 

Conselheiros presentes na Plenária. 44 
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