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Ata da Segunda Reunião Plenária Extraordinária do Conselho de 1 

Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP 2 
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Aos dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, às quinze horas e quarenta minutos, na sala 5 

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

n◦ 356, Beirol, Macapá – Amapá, reuniram-se o Presidente EUMENIDES DE ALMEIDA 7 

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

CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e VIVIANE LINHARES CARMEZIM PERDIGÃO GOMES, Assessora 9 

Jurídica. O Presidente deu início a reunião cumprimentando a todos, fez a leitura da 10 

convocatória com os itens de pauta, e em seguida fez um breve resumo dos fatos e passou a 11 

palavra a Assessora Jurídica que ressaltou a existência de previsão legal para análise para 12 

julgamento de condutas realizadas por funcionários públicos, ainda com a palavra a Assessora 13 

recordou a existência de um código de conduta aprovado pelo Conselho que deve ser 14 

observado por seus colaboradores e explicou alguns detalhes do procedimento 15 

administrativo. Na oportunidade, à Plenária do CAU/AP entendeu pela aprovação de abertura 16 

de processo administrativo disciplinar para julgamento da conduta do colaborador envolvido 17 

no fato relatado. Seguindo, foram aprovados os modelos de portarias e outros documentos 18 

necessários para o andamento do processo, a criação da comissão disciplinar, a designação da 19 

Sra. Natasha Farias Leão como Presidente da Comissão e como membros o Sr. Charles de 20 

Oliveira da Silva e a Sra. Thais Gonçalves Matos. Dando a continuando, à Plenária deliberou 21 

pelo afastamento do referido colaborador pelo período de sessenta dias, durante esse período 22 

a Comissão deverá concluir suas atividades. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a 23 

reunião plenária extraordinária, agradecendo à presença de todos, eu THAIS GONÇALVES 24 

MATOS, Assistente Administrativa do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue assinada por 25 

mim, pelo Presidente do CAU/AP e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 26 
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