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Ata Quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 1 
Amapá – CAU/AP 2 

 3 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e 4 

dezoito, na sala de reuniões do CAU/AP, sediado na Avenida Av. Caramuru, 356, Beirol, 5 

Macapá – Amapá reuniram-se o Presidente Cesar Augusto Batista Balieiro, o 6 

Conselheiro Estadual Klinger Ferreira de Oliveira, o Conselheiro Estadual Adailson 7 

Oliveira Bartolomeu, o Conselheiro Estadual Alex Maia Xavier, o Conselheiro Federal 8 

Humberto Mauro de Andrade Cruz, o Conselheiro Suplente Alberio Pantoja 9 

Marques, a Conselheira Suplente Aneliza Smith Brito, o Procurador Jurídico 10 

Anderson Couto do Amaral e a Assessora Especial Paula Renata de Jesus Costa. 11 

Fica registrada a ausência do Conselheiro Estadual Welton Barreiros Alvino, por 12 

motivos de saúde.  O Decano iniciou a reunião plenária extraordinária cumprimentando 13 

os presentes e realizou a leitura da convocatória com os pontos de pauta. Em seguida, 14 

sobre o primeiro e segundo ponto da convocatória, com a palavra, o Conselheiro 15 

Adailson Oliveira Bartolomeu comentou que a contratação de empresa publicitária e 16 

imprensa e a aquisição de material gráfico devem ser realizados observando valores 17 

determinados para essas contratações e informou aos demais a dotação que existe 18 

atualmente. A assistente administrativa Thais Gonçalves Matos informou aos 19 

conselheiros que a aquisição de material gráfico refere-se a itens como: blocos de 20 

anotações, pastas, convites e outros com a logo do CAU/AP. Em seguida, o Presidente 21 

Cesar Augusto Batista Balieiro, registrou a necessidade de que a comissão de 22 

planejamento e finanças passe a planejar todas as contratações realizadas pelo 23 

CAU/AP. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade que torna-se atribuição da 24 

comissão de planejamento e finanças gerenciar as contratações realizadas; o início da 25 

campanha em alusão ao dia do dia do Arquiteto de 01/12 a 15 de dezembro; a 26 

programação e arte do evento em questão. Ainda sobre as contratações, o Conselheiro 27 

Alex Maia Xavier solicitou esclarecimentos acerca da realização de convênios, o quais 28 

foram sanados pelo Procurador Jurídico Anderson Couto do Amaral, que explanou 29 

sobre o procedimento em tela. Com a palavra o conselheiro Humberto Mauro de 30 

Andrade Cruz solicitou a verificação da possibilidade de inclusão de um palestrante no 31 

evento. O Presidente sugeriu que fosse apresentado relato sobre o andamento das 32 

atividades da comissão na próxima reunião plenária. Nada mais a tratar, o Presidente 33 

encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos. Eu, THAIS GONÇALVES 34 
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MATOS, Assistente Administrativa do CAU/AP, lavrei a presente ata que segue 35 

assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar Augusto Batista Balieiro e pelos 36 

demais Conselheiros presentes na Plenária. 37 
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CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 39 
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THAIS GONÇALVES MATOS 44 
Gerente Administrativa e Financeira Interina do CAU/AP 45 


