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Ata da Sexagésima Nona Reunião Plenária Ordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
 3 

Aos vinte e oito de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e dez minutos, na sala 4 

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

n◦ 356, Beirol, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE ALMEIDA 6 

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

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

Assessora Jurídica VIVIANE LINHARES CARMEZIN PERDIGÃO GOMES. 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. Na oportunidade o Presidente comentou em seus informes 11 

sobre a participação em Minas Gerais, nos dias 14 e 15 de setembro, no CAU/MG, que sediou a 12 

29ª edição do Fórum de Presidentes do CAU, onde foi comentado a situação do CAU e CREA, e 13 

que nos regionais existem muitos problemas entre as fiscalizações, profissionais e os clientes, 14 

e que é necessário que a comissão de harmonização atue pontualmente nos assuntos que são 15 

comuns nacionalmente. Continuando o Presidente comentou sobre a questão de RRT 16 

múltiplos de profissionais que alteram o endereço para aproveitar o mesmo RRT, para evitar 17 

um novo registro, e que o número de casos está cada vez maior. O Presidente aproveitou 18 

ainda para comentar sobre a cartilha Guia do Conselheiro, que está disponível no site do 19 

CAU/BR, para orientar os candidatos sobre a função de um conselheiro no CAU. Na 20 

oportunidade o Presidente comentou que o CAU/AP recebeu um ofício da UNIFAP, solicitando 21 

apoio para realização da IV Semana de Arquitetura e Urbanismo, e na oportunidade os 22 

Conselheiros comentaram que em virtude do processo eleitoral do CAU a nível nacional, fica 23 

impossibilitado de realizar doações ou patrocínios. Ainda com sua fala o Presidente comentou 24 

que acontecerá no Rio de Janeiro a II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, onde 25 

serão discutidos os valores e parcelamentos de multas, e também sobre o relatório da CED. 26 

Foi comentado sobre a impugnação do Edital da UEAP, onde as atividades incluíam 27 

competências de arquitetura e os profissionais estavam excluídos do certame. O CAU/AP 28 

juntamente com seu Jurídico solicitaram a impugnação do referido edital, logrando êxito em 29 

sua solicitação. Passando a fala para o Conselheiro Elizeu Corrêa, comentou sobre a reunião 30 

do CREA da qual gerou uma Ata de acordo entre as partes, onde as fiscalizações atuariam 31 

formalizando as demandas entre os regionais. Em sua fala o Conselheiro Nivaldo Ferreira, 32 

comentou sobre a fiscalização realizada nos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca e 33 
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Porto Grande, onde houveram muitas diferenças encontradas em relação ao ano anterior. Na 34 

oportunidade a conselheira Shirlei Ferreira comentou de sua participação na reunião de 35 

Planejamento, onde foram comentados sobre a ideia do CAU/BR em criar o PROCAU, onde 36 

serão parametrizados os valores dos recursos de exercícios anteriores, para que os demais 37 

regionais também tenham acesso aos recursos de forma a ajudar os intermediários e básicos. 38 

Comentou ainda sobre a flexibilização dos indicadores de planejamento, na reunião ainda 39 

comentaram sobre a elaboração do regimento, as atualizações do Portal da Transparência, e 40 

principalmente houve um espaço para que os CAU maiores pudessem ouvir os regionais 41 

menores que estavam presentes. Dando início a plenária o presidente passou para o primeiro 42 

item de pauta, sobre a prestação de contas de agosto, na oportunidade o Conselheiro Elizeu 43 

Corrêa solicitou que fosse feito um ajuste no contrato do auditório do SENAC, pois o mesmo 44 

era um modelo padrão do sistema e contemplava itens que não eram de responsabilidade do 45 

CAU/AP. Após análise dos Conselheiros, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. 46 

Prosseguindo com o próximo item de pauta, o Presidente comentou sobre o planejamento 47 

orçamentário de 2018, e após análise dos Conselheiros, foi aprovado por unanimidade. 48 

Prosseguindo com a reunião, foi apresentado o relatório de fiscalização e atendimento, e na 49 

oportunidade o Presidente pediu que fosse encaminhado para os demais Conselheiros. No 50 

próximo item de pauta foi comentado a situação da solicitação do Assessor Contábil para 51 

realização de treinamento do e-social, e após análise Conselheiros, o pedido foi recusado, em 52 

virtude do atual contrato ser de empresa jurídica, e o CAU/AP deveria apenas encaminhar o 53 

Assessor quando o treinamento for uma demanda do CAU/BR. O Presidente passou para o 54 

próximo item de pauta, sobre as auditorias de RRT`s e na oportunidade o Conselheiro Nivaldo 55 

Ferreira, comentou que até o evento do Rio de Janeiro o material estaria pronto para 56 

apreciação. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião plenária ordinária, 57 

agradecendo a presença de todos. Eu, ALINE AGUIAR RODRIGUES, Secretária Geral, lavrei a 58 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais 59 

Conselheiros presentes na Plenária. 60 
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Presidente do CAU/AP 64 
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