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Ata da Quadragésima Sexta Reunião Plenária do Conselho de Arquitetura 1 

e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, na sala de 4 

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

2265, Jardim Marco Zero, Macapá – Amapá reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE 6 

ALMEIDA MASCARENHAS, a Vice-Presidente DANIELLE COSTA GUIMARAES, o Conselheiro 7 

Titular NIVALDO FERREIRA, Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, a Conselheira 8 

Titular SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO 9 

ANTUNES DO NASCIMENTO e a Gerente Geral ELIONE SILVA DE MIRANDA. Na oportunidade 10 

o Presidente do CAU/AP iniciou a reunião passando à Secretária Geral para proceder a leitura 11 

da Convocatória, seguindo com a leitura da ordem do dia a aprovação e assinatura da Ata  45ª 12 

Plenária Ordinária. Seguindo, o Presidente passou a palavra aos conselheiros para os demais 13 

informes. Na oportunidade a Conselheira DANIELLE COSTA GUIMARAES informou que o Curso 14 

de Perito Avaliador foi postergado pela baixa procura, e que assim que tiver uma nova data 15 

será informado. Na oportunidade, participou a Plenária sobre contato feito pelo Amapá 16 

Garden Shopping, onde os mesmos ficaram de oficializar proposta de um possível evento 17 

sobre   construção. Em sequência, o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO ANTUNES DO 18 

NASCIMENTO, confirmou para o dia doze e treze de novembro em Brasília/DF o Seminário de 19 

Fiscalização. Prosseguindo em sua fala o Conselheiro Federal destacou a importância de se 20 

criar localmente uma Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA, para facilitar o contato 21 

com o CAU/BR sobre as demandas locais de cada CAU/UF. Na oportunidade, foi acordado   na 22 

Plenária que o Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS será o Coordenador da 23 

referida Comissão, e que será verificado mais dois membros externos para fazer parte da 24 

composição. Seguindo com a ordem do dia, o Presidente iniciou passando ao Conselheiro 25 

NIVALDO FERREIRA que explanou sobre a situação de exercício irregular de acadêmicos de 26 

Arquitetura e Urbanismo, indiciando que seja discutido na Comissão de Ensino e Formação 27 

uma forma a elaborar visitas às Universidades para orientar os acadêmicos sobre as 28 

irregularidades de atuação sem a devida habilitação profissional. Na oportunidade a 29 

Conselheira Titular DANIELLE COSTA GUIMARAES comentou sobre a existência de um 30 

material do setor de fiscalização que precisa ser adequado para ser utilizado com os 31 

acadêmicos e com os profissionais. Prosseguindo, o Presidente deu continuidade a ordem do 32 
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dia que tratada ação de   Interiorização da fiscalização realizada nos Municípios de Serra do 33 

Navio, Pedra Branca e Porto Grande  oportunidade a Conselheira  Titular SHIRLEI CRISTINA 34 

RIBEIRO FERREIRA que comentou sobre a visita que ocorreu entre os dias quatro e sete de 35 

setembro, para verificar as irregularidades em obras e exercício profissional e na oportunidade 36 

notificou as prefeituras sobre o cumprimento da resolução 51 do CAU/BR. Em seguida, a 37 

Plenária aprovou que  a próxima viagem  será para o Município de Oiapoque nos dias vinte e 38 

dois à vinte e seis de novembro logo foram indicado os Conselheiros NIVALDO FERREIRA, 39 

ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS e a Agente de 40 

Fiscalização NATASHA LEÃO, para compor a equipe que irá na viagem . Prosseguindo com a 41 

ordem do dia o Presidente comunicou a Plenária o retorno do Conselheiro ELIZEU CORRÊA 42 

DOS SANTOS, o mesmo restabelecido nas atividades pertinentes a Coordenação da Comissão 43 

de Planejamento, Finanças, Orçamento e Administração. Em continuidade com a ordem do 44 

dia, o Presidente comentou sobre acordaram as ações do CAU/AP até o final do ano, os 45 

Conselheiros deverá ser verificado a formulação padrão das palestras que serão realizados nas 46 

Universidades, a divulgação da imagem do CAU/AP por busdoor, o planejamento do dia do 47 

Arquiteto, e na oportunidade feito a solicitação ao Conselheiro Federal para verificar a 48 

possibilidade de participação do Presidente do CAU/AP do dia do Arquiteto e Urbanista no 49 

evento. Dando continuidade, o Presidente falou sobre o material enviado pelo CAU/BR a 50 

respeito da pesquisa   do Datafolha que servirá de base para fazermos uma matéria local de 51 

divulgação no Estado. Prosseguindo, ficou definido que será realizada uma consulta via 52 

SICCAU com os profissionais para se criar uma lista de profissionais que autorizam que o 53 

CAU/AP, fazer a divulgação de seus dados e profissionais. Prosseguindo com a ordem do dia, 54 

sobre a participação do CAU/AP na Expofeira, que deverá ser verificado junto ao SEBRAE/AP a 55 

disponibilidade de um stand para divulgarmos a imagem do CAU/AP. Nada mais a tratar, o 56 

Presidente EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS encerrou a reunião. Eu, ALINE AGUIAR 57 

RODRIGUES, Secretária Executiva Geral do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada 58 

por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes a Plenária.  59 

 60 
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EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS  64 

Presidente do CAU/AP 65 
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 ALINE AGUIAR RODRIGUES   70 

Secretária Executiva em exercício CAU/AP 71 
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