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Ata da Trigésima Sexta Reunião Plenária do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 

 

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2014, ás 9h e 30min, deu-se início a 36ª Reunião Ordinária do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá. Esteve presente a reunião a Presidente em exercício 

IZONETH DE NAZARÉ DE OLIVEIRA NUNES AGUILLAR, o Conselheiro Titular EUMENIDES DE ALMEIDA 

MASCARENHAS, a Conselheira Titular DANIELLE COSTA GUIMARÃES, o Conselheiro Federal OSCARITO 

ANTUNES DO NASCIMENTO e o Assessor Jurídico do CAU/AP PEDRO ROGÉRIO SALVIANO TABOSA. A 

Reunião iniciou com a leitura da Convocatória e em seguida a Presidente em exercício oportunizou aos 

Conselheiros darem seus informes. Na oportunidade, a Conselheira DANIELLE GUIMARÃES falou que 

não seria um informe, mas gostaria de aproveitar para expor uma situação ocorrida com um de seus 

alunos da graduação para que a Plenária apreciasse. A Conselheira colocou que existem inúmeras 

ocorrências de acadêmicos que estão fazendo projetos para outros profissionais assinarem, ou seja, 

nesta situação o que poderia ser feito para inibir essa prática? Na ocasião, o Conselheiro OSCARITO 

ANTUNES colocou que o CAU não poderia responsabilizar o acadêmico, mas sim o profissional que 

esteja assinando, se for arquiteto. Logo, os Conselheiros presentes discutiram a respeito e concluíram 

que esse tipo de situação é difícil de coibir, mas que a nova gestão poderia tentar realizar palestras de 

conscientização em relação a formação, a ética, a responsabilidade e a prática profissional, através de 

visitas periódicas nas instituições de ensino que possuem o curso de Arquitetura e Urbanismo e, em 

paralelo, realizar ações nas secretarias e órgãos públicos que possuem em seu quadro de pessoal, 

profissionais Arquitetos Urbanistas. Na oportunidade, o Conselheiro EUMENIDES MASCARENHAS 

sugeriu que fosse inserido também na página do CAU/AP na internet, o Plano Diretor da cidade de 

Macapá e a Conselheira DANIELLE GUIMARÃES indicou que também se inclua o Código de Postura e o 

Código de Obras, a fim de garantir o acesso dos profissionais a informações importantes para o 

exercício da profissão. Em continuidade, a Presidente em exercício deu prosseguimento a reunião 

oportunizando a Gerente Geral do CAU/AP, ELIONE MIRANDA, para fazer a explanação do ponto de 

pauta que trata do Relatório de Gestão do ano de 2014. A Gerente Geral iniciou o relato das atividades 

do CAU/AP, pontuando as ações mais significativas realizadas em cada mês, acrescendo pontos que os 

Conselheiros indicavam. Sobre o mês de janeiro, houve a mudança para a nova sede, a recomposição 

das Comissões Permanentes do CAU/AP, houve a assinatura de novo contrato com as Assessorias 

Contábil e Jurídica que foram licitadas em dezembro de 2013, a participação do Conselheiro 

EUMENIDES MASCARENHAS na Reunião Ampliada em Brasília que tratou do Planejamento Estratégico 
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e do Centro de Serviços Compartilhados e a 25ª plenária ordinária e foi acrescentado que ele 

participou do 12º Fórum de Presidentes de CAUs que ocorreu no mesmo período. Em fevereiro, houve 

o primeiro ponto de controle do Planejamento Estratégico com o representante da Symnetics GILSON 

TEICHHOLZ, onde foram discutidos os objetivos estratégicos para as ações que o CAU/AP iria 

desenvolver durante o ano de 2014, houve a divulgação do resultado e a convocação dos novos 

servidores concursados, neste mês a Conselheira DANIELLE GUIMARÃES concedeu entrevista para a TV 

Amapá e ocorreu a 26ª reunião ordinária do CAU/AP. No mês de março, houve a posse dos novos 

servidores e o horário de funcionamento do CAU/AP passou para 06 horas corridas de acordo com o 

edital, neste mês o Presidente do CAU/Rondônia, JOÃO ALVES, visitou o Estado a fim de tomar 

informações sobre a Fortaleza de São José de Macapá que tem uma estrutura similar a Forte Príncipe 

da Beira que vai ser revitalizado por um projeto do CAU/RO e aproveitou a ocasião para conhecer a 

sede do CAU/AP. Ainda em março, foi finalizada a prestação de contas referente ao ano de 2013, o 

Presidente do CAU/AP participou do 13º Fórum de Presidentes de CAUs realizado em Minas Gerais e 

houve a 27ª reunião ordinária. No mês de abril, aconteceu a primeira reprogramação orçamentária do 

ano, o Presidente do CAU/AP participou a primeira Conferência Nacional de Arquitetura que ocorreu 

no Ceará, o Presidente participou da Reunião que tratou sobre o Fundo de Apoio em Brasília, o 

Assessor Jurídico do CAU/AP participou do Encontro dos Assessores Jurídicos dos CAU/UFs em Brasília 

e a 28ª reunião ordinária do CAU/AP. No mês de maio, recebemos o Auditor da Empresa Audilink 

VANDO VIEIRA, que procedeu com a auditoria do ano de 2013 do CAU/AP, a Gerente Geral do CAU/AP 

participou da oficina de Planejamento e Finanças dos CAU/UFs em Brasília e ocorreu a 19ª reunião 

ordinária do CAU/AP. Foi acrescentado no mês de maio, ocorreu a 2ª reunião do CAU/AP com o 

Prefeito de Macapá. No mês de junho, foi criado e publicado na página do CAU/AP na internet o 

formulário de avaliação que foi programado no Planejamento Estratégico, ficou definido na 30ª 

plenária os nomes dos componentes da Comissão Eleitoral do CAU/AP para as eleições 2014, o CAU/AP 

participou do Seminário Regional Norte, Diretrizes para o Cadastro Territorial, promovido pela 

Prefeitura de Macapá, onde estiveram representado a Gerente Geral e o Agente de Fiscalização do 

CAU/AP. Ainda em junho, o Presidente participou do debate sobre o Exercício ilegal da profissão de 

Arquiteto e Urbanista promovido pela Faculdade de Macapá – FAMA. No mês de julho, foi realizada a 

compra de alguns equipamentos de informática, aconteceu a primeira reunião da Comissão Eleitoral 

do CAU/AP, ocorreu uma reunião entre os fiscais do CAU/AP e do CREA-AP para tratar de um possível 

convênio de cooperação, houve a licitação da empresa de eventos para organizar o Fórum de 

Presidentes que o CAU/AP iria sedia e a realização da 31ª reunião ordinária do CAU/AP. No mês de 

agosto, ocorreu o segundo ponto de controle com o representante da Symnetics, onde foi apresentado 
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em reunião, os dados do Planejamento Estratégico, levantados durante o primeiro semestre, iniciou-se 

os primeiros preparativos para o a realização do Fórum de Presidentes  e ocorreu a 32ª reunião 

ordinária do CAU/AP. No mês de setembro, ocorreu a rescisão do contrato da Contadora que prestava 

serviço de assessoramento contábil para o CAU/AP e de imediato foi contratado em caráter 

emergencial, por um período de 05 meses, um novo contador. Ainda em setembro, iniciou a 

construção do Plano de Ação 2015, houve o encontro dos Contadores, Gerentes Financeiros e os 

Gerentes dos CAU/UFs em Brasília e a realização da trigésima terceira reunião ordinária do CAU/AP. No 

mês de outubro, houve a contratação de um estagiário do curso de Secretariado Executivo da Unifap, 

com o objetivo de auxiliar todos os setores do CAU/AP, ocorreu o treinamento do Siscont.net em 

Brasília, onde houve a inclusão do novo sistema que tratará do patrimônio dos CAUs, o Sispat.net e a 

Gerente Geral foi representando o CAU/AP. Ainda em outubro, ocorreu o Treinamento dos Agentes 

Fiscais em São Paulo e o Agente de Fiscalização do CAU/AP participou e a realização da 34ª reunião 

ordinária do CAU/AP. No mês de novembro, o Plano de Ação 2015 do CAU/AP foi aprovado, ocorreu a 

eleição dos novos Conselheiros Estaduais e Federais para todos os CAU/UFs, foi licitado uma nova 

empresa para organizar o evento do Dia do Arquiteto Urbanista, foi aprovado o pagamento do auxílio 

alimentação para os servidores do CAU/AP e a realização da 35ª reunião ordinária do CAU/AP. Foi 

acrescentado em novembro a participação do Presidente, do Conselheiro EUMENIDES MASCARENHAS 

e do Agente de Fiscalização, no seminário de Fiscalização ocorrido em Brasília e o Presidente e o 

Conselheiro também participaram da Reunião Ampliada que ocorreu após o termino seminário. No 

mês de dezembro, foi promovido o evento comemorativo ao Dia do Arquiteto e Urbanista bem como a 

diplomação dos novos Conselheiros Estaduais e Federais eleitos para novo triênio do CAU/AP e a 

realização da 35ª reunião ordinária do CAU/AP. Em seguida, a Gerente Geral do CAU/AP apresentou a 

Plenária os relatórios enviados pelo Assessor Contábil, prestando contas dos valores que foi e o que 

não foi realizado durante o ano. Na ocasião, os Conselheiros discutiram a respeito da prestação de 

contas e opinaram que seja apresentado a Plenária uma prestação de contas simples, detalhando em 

que foi gasto o recurso e o que ainda pode ser feito com o saldo. Na oportunidade, a Presidente em 

exercício, IZONETH AGUILLAR, sugeriu que o novo Contador que será licitado, seja do próprio Estado, 

para que as prestações de contas sejam realizadas pelo próprio assessor contábil, junto a Comissão de 

Finanças e a Plenária. A Conselheira DANIELLE GUIMARÃES observou que é importante que os 

Assessores auxiliem os Conselheiros na atuação do CAU/AP, cumprindo com mais afinco, o papel para 

o qual eles foram destinados. Na ocasião, os Conselheiros acrescentaram que o CAU deve se preocupar 

com a promoção de eventos mais interessantes para os Arquitetos e Urbanistas, para modificar o que 

foi falho nesta primeira gestão do CAU/AP e construir um novo relacionamento junto aos profissionais. 
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Em continuidade, a Presidente em exercício passou ao Assessor Jurídico para que apresente seu 

relatório de suas atividades desenvolvidas durante o ano. Na oportunidade, o Assessor Jurídico falou 

que foi elaborado cerca de 26 pareceres de diversos assuntos, três Contratos, quatro editais que foram 

realizados apenas dois, participação em três reuniões plenárias, a algumas realizadas pelas Comissões 

Permanentes do CAU/AP, sempre que foi convocado, participação no Encontro das Assessorias 

Jurídicas em Brasília, elaboração do relatório final da Comissão de Ética do CAU/AP, formalização do 

termo de rescisão da Contadora, participação na CPL das duas licitações que foram realizadas e 

participação em outras reuniões administrativas. Em continuidade, no ponto “O que ocorre”, a 

Conselheira DANIELLE GUIMARÃES expos uma situação das notificações da Fiscalização que acabam 

não se efetivando, quando enviadas pelos Correios. Sobre isso, a Conselheira colocou que o Agente de 

Fiscalização, durante o evento sobre promovido em São Paulo, foi apresentado uma alternativa que 

seria uma impressora portátil que é utilizada em campo para imprimir a notificação no momento da 

visita do Fiscal à obra para aperfeiçoar as atividades da fiscalização. Ainda sobre o ponto “O que 

ocorre” o Conselheiro Federal OSCARITO ANTUNES solicitou a Plenária que aprovasse a nomeação do 

Presidente em exercício para ocupar a presidência no período de transição até a eleição do novo 

Presidente do CAU/AP que ocorrerá no mês de janeiro de dois mil e quinze, na primeira reunião 

ordinária do novo triênio.  Na ocasião, os Conselheiros definiram que seria nomeado, por portaria, o 

Conselheiro Estadual eleito NIVALDO FERREIRA que irá ocupar a Presidência do CAU/AP, durante o 

período intervalar até ocorrer a reunião de janeiro que ficou definida para ocorrer dia 08 de janeiro. 

Nada mais a tratar, a Presidente em exercício encerrou a reunião às onze e trinta desejando um feliz 

natal e boas festas a todos os presentes. Eu, ELIONE MIRANDA, Gerente Geral do CAU/AP, lavrei e 

secretariei a presente ata que segue assinada por mim, pela Presidente em exercício e pelos demais 

Conselheiros presentes a Plenária. 

 

 

JOSÉ ALBERTO TOSTES 

Presidente do CAU/AP 

 

ELIONE SILVA DE MIRANDA 

Gerente Administrativa do CAU/AP 
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