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ATA DA 72ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 DO AMAZONAS REALIZADA EM 28/02/2018. 

 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na 1 

sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, Rua Carlos Lacerda, n° 2 

105 – Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada a Septuagésima Segunda Sessão Ordinária de 3 

Plenária deste conselho. Assumindo os trabalhos, na forma prevista no Regimento Interno, o 4 

Presidente, Arquiteto e Urbanista JEAN FARIA DOS SANTOS, e secretariado por JÉSSICA 5 

HALL FERREIRA. A) VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente abriu os trabalhos e fez a 6 

verificação do quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros Titulares convocados: Cristiane 7 

Sotto Mayor Fernandes, Fabrício Lopes Santos, Sheila Ingrid da Silva Ferreira, Edmar de Oliveira 8 

Andrade, Ivone Rocha de Sousa Leite, Meglen Cristina Valau da Silva e José Augusto Bessa 9 

Júnior e como demais convidados: o conselheiro Federal Claudemir José Andrade e conselheiros 10 

suplentes: Ricardo Pessoa de Souza Braga e Isabelle Maciel Lima. Informo ainda que o 11 

conselheiro Titular Kleyton Marinho apresentou justificativa de ausência. B) EXECUÇÃO DO 12 

HINO NACIONAL BRASILEIRO. C) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: 13 

A Secretária Jéssica Hall Ferreira fez a leitura da Ata da 71ª Sessão Plenária já aprovada 14 

anteriormente Ad Referendum. D) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Apresentou aos 15 

seguintes: Ofício nº 007/2018 SEMEF– Convite para contribuição no Comitê de 16 

Desburocratização sendo representado pela conselheira Cristiane Sotto Mayor Fernandes. Ofício 17 

nº 018/2018 ARSAM, referente solicitação de representatividade no Comitê de obras Públicas 18 

Integradas, sendo os conselheiros José Augusto Bessa Junior e Kleyton Marinho da Silva, 19 

representantes do CAU/AM. E) COMUNICADOS DA PRESIDENCIA: Apresentou o 20 

calendário anual CAU/AM, porém ainda no aguardo de data de algumas comissões e que ambas 21 

serão apresentadas na próxima reunião plenária. Posteriormente, apresentou sobre o recebimento 22 

das cartas de renúncias ao cargo de conselheiro CAU/AM, das Arquitetas e Urbanistas Christiane 23 

Leão Coimbra Barroso e Tahisa Neitzel Kuck. Informou ainda, sobre sua participação no 24ª 24 

Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR realizada em Brasília no último dia 23 de fevereiro. F) 25 

RELATO DAS COMISSÕES: O Presidente passou a palavra aos representantes das Comissões 26 

para respectivos trabalhos, a Comissão de Ensino e Formação CEF-CAU/AM coordenadora 27 

Meglen Cristina Valau, relatou sobre o processo de registro, em especial o promovido na sede do 28 

CAU/AM aos alunos da UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Posteriormente informou 29 

sobre o plano de ação da comissão nos próximos 06 (seis) meses, como: Visitas nas instituições de 30 

ensino e coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e ainda oferecimento de Palestras e 31 

oficinas técnicas aos profissionais. Pediu retomada a palavra, o Presidente indicou a importância 32 

do trabalho integrado entre as comissões na instrução desses novos profissionais no mercado de 33 

trabalho, propôs ainda, reunião entre os coordenadores para debater e alinhar melhor essas ideias, 34 

por conseguinte, apresentou aos presentes o código de ética comentado que foi disponibilizado 35 

pelo CAU/BR, lançado na reunião Plenária CAU/BR em Brasília e disponibilizado aos CAU/UFs 36 

para reprodução desse exemplar. Pediu a palavra o Conselheiro Federal, sendo concedido pelo 37 

Presidente, que indicou a possibilidade do CAU/AM realizar mensagem aberta de patrocínio para 38 

emissão de tiragem desses exemplares (código de ética comentado). Quanto a Comissão de 39 

Organização, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/AM, a coordenadora Sheila Ingrid da Silva 40 

Ferreira, informou que esta no aguardo dos planos de ações das demais comissões, estando à 41 

disposição para sanar quaisquer dúvidas. Pediu retomada a palavra, o Presidente comunicou que 42 

será marcado com a CDL referente a possibilidade de parceria para cadastro de Pessoas Físicas e 43 

Jurídicas em débito com o conselho. Com relação a nova sede do CAU/AM, mencionou que estará 44 
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marcando reuniões com o BASA e outras secretárias municipais e estaduais para possível cessão 45 

de espaço.  Quanto a Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina – CEPED, foram 46 

apresentados o plano de ação 2018, dados da fiscalização exercício 2017 quanto demandas 47 

recebidas e atendidas, e ainda reforçou a importância realização de oficinas técnicas como meta no 48 

decorrer do exercício solidificando um conselho norteador aos profissionais e escritórios de 49 

arquitetura. Ao fim da apresentação do coordenador, foi concedido a palavra ao conselheiro 50 

federal conforme solicitado, que agradeceu a CEPED pelo plano de ação exposto, demonstrando a 51 

preocupação em apresentar um Conselho Orientativo aos profissionais, evitando futuramente 52 

possíveis dispêndios de material e tempo em procedimentos de processos administrativos. Por fim, 53 

retomou a palavra o coordenador que apresentou nota de esclarecimento sobre a RESOLUÇÃO Nº 54 

51 de 12/07/2013 e posteriormente apresentou recurso referente Processos de fiscalização nº 55 

10000 41942, que após análise dos membros foi aprovado por unanimidade pela suspenção do 56 

Auto e arquivamento do processo. Quanto a Comissão Especial de Política Profissional e Pública, 57 

Urbana e Ambiental CEPUA-CAU/AM, a coordenadora Cristiane Sotto Mayor Fernandes, propôs 58 

a supressão da nomenclatura da comissão (Profissional e Pública), passando a ser mencionada 59 

apenas como: (Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental) sendo aprovado pelos 60 

membros presente, com a ressalva de consulta ao CAU/BR pela Gerente Administrativa e 61 

Financeira Cristianne Macedo. Posteriormente, propôs um calendário de eventos fixo a ser 62 

adotado pelo CAU/AM direcionado aos Arquitetos e Urbanistas. Por fim, informou quanto a 63 

reunião com o Senhor Deputado Serafim Correa referente a apresentação das razões pela 64 

manutenção do Veto a Lei de Inspeção Predial, e que posteriormente protocolou ofícios 65 

encaminhando a todos os Deputados da Casa. G) PALAVRA AO CONSELHEIRO FEDERAL: 66 

Primeiramente parabenizou o Presidente pela atuação da gestão e da nova Assessoria de 67 

Comunicação. Relatou sobre sua participação e atuação na CEP/CAU-BR, que será compartilhada 68 

com seu suplente o Werner Deimling Albuquerque. E ainda, sobre sua presença na Plenária 69 

Ampliada CAU/BR, no último dia 23 deste mês. Após o Presidente encerrou a sessão e agradeceu 70 

a presença de todos. Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será 71 

assinada por mim, JÉSSICA HALL FERREIRA e pelo Presidente.  72 

 

   

 

 

 

 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente CAU/AM 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Hall Ferreira 

Secretária CAU/AM 

 


