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Ata da 103º Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Amapá – CAU/AP 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte, em 

Macapá – Amapá, de forma on line, reuniram-se o Presidente Cesar Augusto Batista 

Balieiro, o Vice-Presidente Alberio Pantoja Marques, O Conselheiro Estadual 

Adailson Oliveira Bartolomeu, O Conselheiro Estadual Alex Maia Xavier, o 

Conselheiro Estadual Welton Barreiros Alvino, O Conselheiro Federal Humberto 

Mauro Andrade Cruz, O Procurador Jurídico Anderson Amaral. O Presidente do 

CAU/AP Cesar Augusto Batista Balieiro iniciou a reunião plenária ordinária após a 

confirmação de quórum. Cumprimentando os presentes, e por consulta e aprovação 

dos presentes, ficou facultado a execução do hino nacional. Logo em seguida, foi 

realizada a leitura da convocatória com os itens de pauta. Na oportunidade o 

Presidente iniciou a plenária comentando sobre a situação das instabilidades do 

SICCAU em virtude da implementação de novos módulos e atualização de versão, e 

foram registrados muitas reclamações nas unidades dos CAU/UF´s. O Conselheiro 

Federal comentou que os problemas técnicos estão em avaliação e foram tomadas as 

devidas medidas para minimizar as instabilidades do SICCAU. O Presidente 

comentou o primeiro item de pauta sobre as medidas para a retomada das atividades 

presenciais, e após análise dos demais Conselheiros ficou decidido por unanimidade 

que o atendimento passa a ser das 8h às 12h sem a necessidade de agendamento.  

Prosseguindo com o próximo item de pauta substituição do concurso da Athis por um 

evento on line, e na oportunidade o Coordenador da CEFEEP comentou que para 

evitar transtornos em virtude do processo eleitoral e da pandemia, o evento que antes 

estava programado em forma de edital de patrocínio passará a ser um evento on line 

sem utilização de recursos financeiros, e em breve a Comissão enviará para todos a 

programação completa do evento. Prosseguindo com o próximo item de pauta 

referente a situação do registro de curso de pós graduação em Engenharia e 

segurança do trabalho da Faculdade Apoena, e após a análise da situação os 

Conselheiro decidiram por unanimidade seguir o voto da Comissão CEFEEP, que 

determinou o registro do curso ao profissional, e a notificação da Faculdade para que 

seja realizado a complementação da carga horária curso.  Nada mais a tratar, a 

reunião encerrou às 11:08h. Eu, Aline Aguiar Rodrigues, Secretária Executiva, lavrei a 



  

2 
 

presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente do CAU/AP, Cesar 

Augusto Batista Balieiro e pelos demais Conselheiros presentes na Plenária. 

 
 
 

CESAR AUGUSTO BATISTA BALIEIRO 
Presidente do CAU/AP 

 
 
 

ALINE AGUIAR RODRIGUES 
Secretária Geral do CAU/AP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


