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Ata da Sexagésima Segunda Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

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

1- Aos vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove horas e treze minutos, na sala 4 

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

Anhanguera n◦ 1508, Buritizal, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE 6 

ALMEIDA MASCARENHAS, o Conselheiro Titular NIVALDO FERREIRA, A Conselheira Titular 7 

SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, O Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS e o 8 

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

a reunião cumprimentando a todos, fez a leitura da convocatória com os itens de pauta, e em 10 

seguida passou para os informes, e na oportunidade comentou sobre o Fórum de Presidentes 11 

em Brasília, onde foram destaques assuntos como dívida ativa, profissionais que utilizam RRT 12 

em várias obras alterando apenas alterando os dados do contratante, sem pagar a taxa devida 13 

ao Conselho. Prosseguindo com sua fala o Presidente comentou sobre a importância de 14 

protocolizar junto ao MPF um parecer sobre a resolução 51 do CAU/BR. Ainda comentou 15 

sobre a disponibilidade do Vereador Rinaldo, sobre planejamento urbano, e que seria 16 

importante enviar a carta aos prefeitos, com a propostas elencadas pelo CAU/BR. 17 

Continuando com sua fala o Presidente propôs o envio de ofícios aos órgãos públicos para que 18 

os cargos técnicos voltados para urbanismo sejam ocupados por profissionais de arquitetura e 19 

urbanismo. Na oportunidade o Conselheiro Oscarito Antunes do Nascimento comentou sobre 20 

a participação na reunião ampliada em Brasília-DF, onde houveram julgamento de processos 21 

de ética, e comentaram sobre o Portal da Transparência, e o principal ponto de discursão foi 22 

sobre o manifesto do CAU/BR sobre o ensino a distância de Arquitetura e Urbanismo. 23 

Prosseguindo com os informes o Conselheiro Nivaldo Ferreira, comentou sobre a participação 24 

no 10º. Seminário em Sergipe, onde os principais temas discutidos foram reserva técnica, 25 

plágio em projetos e a atuação de acadêmicos em elaboração de projetos. Iniciando com os 26 

pontos de pauta sobre efetivação de Convenio de Assistência Técnica com a UNIFAP, foi 27 

comentado pelo jurídico que foi encaminhado à UNIFAP as orientações para ajuste do termo 28 

para atender a legislação em vigor. Prosseguindo com o próximo item de pauta, Capacitação 29 

sobre escritórios para o mercado exterior – CAU/BR, foi aprovado pelo CAU/AP o atendimento 30 

à solicitação para a realização para o dia 29 de junho do corrente ano. No próximo ponto de 31 

pauta foi comentado sobre a participação do Assessor contábil para participação da auditoria 32 
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entre os dias 06 à 10 de março, onde foi aprovado por unanimidade a vinda por 02 dias, mas 33 

condicionado a apreciação da auditoria da BDO. Prosseguindo com o próximo ponto sobre o 34 

código de conduta dos servidores, onde ficou para alguns ajustes e posterior aprovação. 35 

Processo de dívida ativa do CAU/AP, foi comentado pelo Jurídico que o CAU/AP irá seguir a 36 

normativa do CAU/BR, para inclusão dos devedores no cadastro. Portal da Transparência 37 

CAU/AP, conforme informado pela gerência estamos no aguardo do CAU/BR pois todas as 38 

demandas foram atendidas. Prosseguindo com o próximo ponto de pauta apresentação do 39 

Relatório Execução do Plano de Fiscalização 2017, onde o Conselheiro Nivaldo Ferreira 40 

apresentou as principais ações da fiscalização do CAU/AP em 2017. Na oportunidade foi 41 

aprovada a prestação de contas de Jan/2017. Prosseguindo com o item de pauta, foram 42 

apresentados para apreciação dos conselheiros os processos de aquisição de 01 notebook 43 

para atender as demandas das comissões, uma câmera digital para cobertura de eventos e 44 

aquisição de combustível, e por unanimidade foram aprovados. Nada mais a tratar, o 45 

Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, ALINE AGUIAR 46 

RODRIGUES, Secretária Geral, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo 47 

Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 48 
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