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Ata da Trigésima Oitava Reunião Plenária do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas e dez minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, na sala de reuniões 

do CAU/AP, sediado na Avenida Av. Equatorial, 2265, Jardim Marco Zero, Macapá – Amapá 

reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS, a Vice Presidente 

DANIELLE COSTA GUIMARAES, o Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, o 

Conselheiro Titular NIVALDO FERREIRA, a Conselheira Titular SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO 

FERREIRA, o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO, a Gerente 

Geral ELIONE SILVA DE MIRANDA, e o Assessor Jurídico PEDRO ROGÉRIO SALVIANO TABOSA. 

Na oportunidade o Presidente do CAU/AP iniciou a reunião passando à Secretária Geral para 

proceder à leitura da Convocatória, seguindo com a leitura da ordem do dia e assinatura da 

ata da 1ª Plenária Extraordinária. Na oportunidade o Presidente passou a palavra os demais 

conselheiros para os informes gerais, e com a palavra o Conselheiro NIVALDO FERREIRA 

comentou sobre o uso das placas de identificação das obras de Arquitetos e Urbanistas, e que 

é necessário que a padronização da informação, mas que as artes das placas representam o 

cartão de visita dos profissionais e um meio de divulgação dos seus trabalhos. Na 

oportunidade a Conselheira SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA iniciou relatando sobre as 

demandas da última reunião da Comissão de Ensino e Formação, onde ficou acertada a 

contratação imediata do novo Agente Fiscal, e na oportunidade o Plenário decidiu pela 

aprovação e apenas necessário a instrumentalização junto ao Assessor Jurídico. Prosseguindo 

com sua fala, a Conselheira comentou sobre a pesquisa de cursos que realizada pelo Agente 

Fiscal, e foram verificados alguns cursos, mas a Comissão de Ensino e Formação deverá 

verificar internamente e juridicamente como proceder com a implantação dos cursos. 

Também foi sugerido criar uma enquete no site para verificar quais cursos de curta duração 

tem a maior aceitação para serem ofertados.  Com a palavra o Conselheiro ELIZEU CORRÊA 

DOS SANTOS ressaltou a importância da promoção da imagem do Arquiteto e Urbanista, pois 

atualmente não se tem a preocupação com as obras que avançam o passeio público, e muitos 

profissionais não se importam de respeitar as legislações. Atualmente a prefeitura não tem 
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essa estrutura para fiscalizar intensamente, e o CAU/AP pode ajudar. Seguindo a ordem do dia 

o Presidente fez suas exposições referente a contratação do novo Agente Fiscal, e que o 

Plenário decidiu pela contratação imediata. Prosseguindo com a ordem do dia, sobre os 

Cursos de especialização e Cursos Livres, será avaliado no site as necessidades dos Arquitetos 

e quais Cursos deveremos implantar inicialmente, e sobre os cursos de Especialização a 

Comissão de Ensino e Formação deverá fazer um estudo aprofundado das instituições e as 

viabilidades para executar esse projeto e possivelmente no segundo semestre. Seguindo a 

ordem o dia o Presidente relatou sobre a necessidade de nomear o Gestor do Suprimento de 

Fundo para 2015, e que atualmente a servidora THAIS GONÇALVES MATOS é a responsável 

pelo Suprimento de Fundo e o Plenário decidiu manter. Dando continuidade a ordem do dia, 

foi apresentado o novo modelo de selo de fiscalização e ficou decidido que será removido o 

QRcode e a numeração na parte inferior. A plenária aprovou o selo com as recomendações 

sugeridas. Quanto ao modelo de placa, as empresas deverão utilizar as informações sugeridas 

pelo CAU/BR para facilitar a identificação nas obras pela fiscalização, ficando livre para cada 

profissional definir sua arte para promover seus trabalhos. No que ocorrer o Presidente abriu 

o espaço para os Conselheiros relatares ouras demandas, e na oportunidade a Conselheira 

SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA iniciou com os assuntos da Comissão de Ética e Exercício 

Profissional falando a respeito de negociação de pagamento de multas, que atualmente o 

sistema não permite o parcelamento, e que essa demanda deverá ser verificada junto ao 

CAU/BR. Outra situação que deverá ser verificada junto ao CAU/BR , são sobre as empresas 

que apresentam atividades no seu CNAE relacionadas a Arquitetura , mas não possuem 

cadastro no CAU.  Dando continuidade a Conselheira comentou sobre os processos que 

precisam de inclusão no cadastro de dívida ativa. Na oportunidade o Assessor Jurídico 

comentou que será necessário treinar um responsável ou contratar uma empresa para realizar 

esse processo de crédito tributário na dívida ativa. Continuando com a fala a Conselheira 

comentou sobre o problema da entrega das correspondências, pois a empresa responsável 

pela entrega em várias situações não encontra o local, e existem muitos processos parados em 

função dessa demanda. Em comum acordo a plenária decidiu que a fiscalização deverá realizar 

tentativas in loco para realizar a entrega das correspondências. Na oportunidade a conselheira 

DANIELLE COSTA GUIMARAES comentou que está participando das três comissões e solicitou 
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a saída da Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração, e em seu lugar 

assume a Conselheira SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA. Na oportunidade o Presidente 

comentou sobre o Curso de Licitação e Pregoeiro, que acontecerá em Belém, e que é 

necessário enviar a Servidora THAIS GONÇALVES MATOS, em virtude de estarmos com vários 

processos licitatórios que necessitam de urgência para acontecer. Posteriormente os demais 

membros da CPL deverão fazer o referido curso. O Presidente informou que a Portaria das 

diárias teve o valor atualizado igualmente ao do CAU/BR. Também está confirmada a reunião 

com o Fenasera no dia vinte de fevereiro as nove horas. Para esta reunião o Plenário aprovou 

a vinda do Assessor Contábil. Na oportunidade o Presidente comentou sobre o evento da 

Assessoria de Comunicação que acontecerá em março no CAU/BR, e ficou acertado pelo 

plenário da ida da Conselheira SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e Secretária Geral ALINE 

AGUIAR RODRIGUES. Com a palavra do Conselheiro ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS iniciou seu 

relato comentando sobre os processos antigos do CAU/AP, muitos com ausência de 

assinaturas ou incompletos. Foi constatado que em alguns processos o Presidente antigo 

estava como Presidente da CPL, o que está incoerente com os ritos legais da Licitação. Na 

oportunidade o Presidente relatou que o CAU/BR havia feito essas recomendações e que 

houveram essas ações de correções e que precisavam ser acompanhadas. Continuando com 

sua fala o Conselheiro ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS comentou que existem várias falhas nos 

tramites administrativos, sendo que todo processo administrativo exige transparência pública, 

e que encontrou dificuldades de acessar essas informações. Na oportunidade o Conselheiro 

sugeriu que a Gerência encaminhe quinzenalmente um relatório do orçamento, do que está 

planejado e o que foi executado durante o ano. No momento de sua fala houve um conflito de 

ideias entre os conselheiros, mas foi reestabelecido em deu-se continuidade a reunião. Na 

oportunidade o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO 

comentou sobre a última reunião das comissões em Brasília, as quais estão elaborando o 

plano de ação para o corrente ano, tratam de assuntos sobre Políticas Urbanas e Ambiental, e 

foi sugerido que cada CAU/UF montassem um Grupo de Trabalho para interagir as demandas 

locais com o CAU/BR. Foi comentado sobre a Comissão de Exercício Profissional, que está em 

análise o novo sistema de RRT e suas implantação nas unidades dos CAU/UF. Ficou definida 

pelo Plenário as datas as próximas reuniões ordinárias: 14/03, 15/04, 13/05, 17/06, 15/07, 
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19/08, 16/09, 14/10, 11/11 e 09/12/2015, todas previamente definidas para as nove horas da 

manhã. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, 

Secretária Executiva Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo 

Presidente do CAU/AP, EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS e pelos demais Conselheiros 

presentes na Plenária.  

 
 

EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS  
Presidente do CAU/AP 

 
 

ALINE AGUIAR RODRIGUES  
Secretária Executiva CAU/AP 
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