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Ata da Septuagésima Primeira Reunião Plenária Ordinária do 1 

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

Aos vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e vinte 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 e o Conselheiro Titular ELIZEU CORRÊA DOS SANTOS. O Presidente 8 

deu início a reunião cumprimentando a todos, fez a leitura da convocatória com os itens de 9 

pauta, e em seguida passou para os informes. Na oportunidade comentou sobre sua 10 

participação no trigésimo Fórum de Presidentes em São Paulo – SP, Comentou ainda sobre os 11 

principais itens em destaque a utilização do novo programa de gestão e gerenciamento utilizado 12 

pelo CAU/SC. Comentou sobre os relatos das falhas durante o processo eleitoral. O Conselheiro 13 

Nivaldo Ferreira pontuo que foi comentado sobre o assunto durante sua participação em no 14 

Seminário do qual participou. Sem mais informes o Presidente iniciou com o primeiro item de 15 

pauta, os Conselheiros por unanimidade aprovaram a prestação de contas do mês de outubro 16 

de 2017. Na oportunidade foi apresentado o relatório de atividades da fiscalização. No que 17 

ocorrer o Presidente sugeriu para aos Conselheiros que no processo de transição fosse 18 

apresentado um relatório de bens e extrato bancário. Continuando a fala o Presidente também 19 

informou que seria iniciado o processo de Judicialização contra as ações arbitrarias cometias 20 

pelo CREA/AP e sua decisão foi acompanhada por unanimidade pelos Conselheiros. 21 

Continuando a fala o Presidente comentou a situação do ITBI, na utilização de Outdoor como 22 

veiculação de Homenagem ao Dia do Arquiteto. Na oportunidade foi aprovado o custeio de uma 23 

diária para garantir a participação do Presidente Eumenides de Almeida Mascarenhas no Fórum 24 

de Presidentes, em Brasília no dia 14 de dezembro de 2017, com utilização dos recursos da 25 

conta da CPUA. Na oportunidade o Presidente solicitou o envio do relatório da fiscalização por 26 

e-mail. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião plenária ordinária, agradecendo a 27 

presença de todos. Eu, THAIS GONÇALVES MATOS, Gerente Geral Interina, lavrei a presente ata 28 

que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes 29 

na Plenária. 30 
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EUMENIDES DE ALMEIDA MASCARENHAS 36 
Presidente do CAU/AP 37 

 38 
THAIS GONÇALVES MATOS 39 

Gerente Geral Interina do CAU/AP 40 


