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Ata da Sexagésima Quinta Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

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

 4 

Aos vinte e três de maio de dois mil e dezessete, às nove horas e sete minutos, na sala de 5 

reuniões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AP, sediado na Avenida 6 

Caramuru, nº 356, Beirol, Macapá - Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE 7 

ALMEIDA MASCARENHAS, o Conselheiro Titular NIVALDO FERREIRA, A Conselheira Titular 8 

SHIRLEI CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, O Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS, 9 

o Conselheiro Federal JOSÉ ALBERTO TOSTES, o Conselheiro Federal Suplente OSCARITO 10 

ANTUNES DO NASCIMENTO e ALESSANDRA BARBOSA, assessora de comunicação. O 11 

Presidente deu início a reunião cumprimentando a todos, fez a leitura da convocatória com 12 

os itens de pauta, e em seguida passou para os informes, e na oportunidade o Presidente 13 

deu as boas-vindas a todos os Conselheiros na nova sede, e comentou sobre a grande 14 

conquista do CAU/AP, e que será um desembolso a menos com aluguel de sede. 15 

Comunicou também sobre a participação no 11° Seminário da CED em Belo Horizonte, e 16 

informou que haverá um Fórum de Presidentes em Brasília. Prosseguindo o Conselheiro 17 

Federal JOSÉ ALBERTO TOSTES, comentou que na sexta próxima terá reunião ampliada, 18 

onde será retirada o item 4.1 do manual de fiscalização. Comentou ainda sobre o evento do 19 

CAU/BR de escritórios modelos para o mercado exterior, onde foi enviado um documento 20 

para a Guiana Francesa, onde foi solicitado uma reunião para alinhas pontos importantes 21 

para as relações internacionais. Ainda com sua fala, comentou que as eleições do 22 

CONFEA/CREA serão no corrente ano. Aproveitando a oportunidade o Conselheiro 23 

OSCARITO ANTUNES DO NASCIMENTO, comentou sobre a utilização do RRT retificador, 24 

pois existem muitos profissionais que utilizam o mesmo RRT para várias obras, e tem 25 

aumentado o número de fraudes. O CAU/BR vem estudando uma forma de coibir essa 26 

atuação arbitrária. O Conselheiro NIVALDO FERREIRA, comentou que foi nomeado vice-27 

presidente do CONAMA, e vai intensificar a atuação do Conselho nas questões urbanísticas 28 

nas cidades e educação ambiental.   Iniciando com o primeiro ponto de pauta o Conselheiro 29 

ELIZEU CORRÊA, comentou sobre a participação no evento de escritórios modelos em Foz 30 

do Iguaçu-PR, o Conselheiro comentou que a iniciativa inédita foi fruto da parceria entre o 31 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a Associação Brasileira dos 32 



  

2 
 

Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 33 

Investimentos (Apex-Brasil), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério do 34 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). E os apoiadores da iniciativa a 35 

Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), a Associação Brasileira de Ensino de 36 

Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) e a 37 

Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA). O Conselheiro 38 

comentou ainda que o principal objetivo do evento é ampliar o mercado de trabalho dos 39 

profissionais brasileiros, principalmente em países vizinhos como Argentina, Paraguai, 40 

Uruguai e Guiana Francesa. Segundo dados do CAU/BR, em 2015, as exportações de 41 

serviços de Arquitetura e Urbanismo renderam R$ 16,9 milhões aos escritórios brasileiros. 42 

Continuando sua fala comentou sobre o IV Seminário Nacional de Política Urbana e 43 

Ambiental, que ocorreu nos dias:  4 e 5 de abril, cujo o tema “A Gestão Urbana Inserida no 44 

Compromisso com a Nova Agenda Urbana”.  Tiveram como principais debates  os desafios 45 

da gestão urbana e as possíveis ferramentas e estratégias de atuação para a melhoria da 46 

qualidade de vida nas cidades. Prosseguindo com a plenária no segundo item e pauta o 47 

qual trata do retorno do MPF sobre as notificações do CREA/AP, onde no dia 03 de maio do 48 

corrente ano foi realizada uma reunião entre o Ministério Público Federal e o CAU/AP com 49 

a presença do Presidente, o coordenador da CEEP e da CEF, reuniram-se para melhor 50 

esclarecer a situação, e de imediato o MPF gerou uma notificação ao CREA/AP para prestar 51 

esclarecimentos sobre os fatos. O Presidente comentou ainda sobre a reunião do MPF, que 52 

será realizado uma audiência na primeira quinzena de junho, no Ministério Público Federal, 53 

juntamente com o CREA/AP, com intuito de gerar o parecer final do MPF. Segundo ao 54 

próximo ponto de pauta, sobre fechamento das contas do mês de abril, por unanimidade 55 

os Conselheiros apreciaram e aprovaram as contas do mês de abril. Prosseguindo com a 56 

ordem do dia, os conselheiros apreciaram o relatório de fiscalização e atendimento e o 57 

Presidente na oportunidade sugeriu que as informações de processos arquivados constasse 58 

nas informações de processos de 2017.  Prosseguindo com a ordem do dia, foram 59 

aprovados por unanimidade os processos de licitação para: Aquisição de cerca elétrica do 60 

novo imóvel; as instalações de Central de ar; aquisição de guarda corpo e portas do novo 61 

imóvel; serviços de reparo do antigo imóvel; e adaptação do banheiro do térreo para o 62 

desenho universal, o qual conforme aprovado pelos conselheiros será projetado pelo 63 
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Conselheiro Nivaldo Ferreira, com todas as custas de registos a custeados pelo Conselheiro. 64 

Prosseguindo os Conselheiros solicitaram as mudanças no endereço nas instituições: 65 

Receita Federal, CEA, CAESA, CORREIOS e outras que necessitem de atualização cadastral 66 

da antiga sede localizado na Avenida Anhanguera, 1508 - Buritizal - CEP 68.902-860 - 67 

Macapá/AP, para o novo endereço localizado na Avenida Caramuru, n° 356, Beirol – CEP 68 

68.902-100. No que ocorrer foi aprovado por unanimidade a ida do Conselheiro ELIZEU 69 

CORRÊA, para participação no VII Seminário de Integração, em São Paulo e também a visita 70 

na USP para obtenção de arquivos das obras do Arquiteto Vilanova Artigas.  O Presidente 71 

encerrou a reunião plenária ordinária, agradecendo a presença de todos. Eu, ALINE 72 

AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, 73 

pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 74 
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EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS 77 

Presidente do CAU/AP 78 
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ALINE AGUIAR RODRIGUES 80 

Secretária Geral do CAU/AP 81 


