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ATA DA 73ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 DO AMAZONAS REALIZADA EM 28/03/2018. 

 
 

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

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, Rua Carlos Lacerda, n° 105 – 2 

Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada a Septuagésima Terceira Sessão Ordinária de Plenária 3 

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

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

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, Kleyton Marinho da Silva, Ivone Rocha de Sousa Leite, Meglen Cristina Valau da Silva 9 

e José Augusto Bessa Júnior e como convidado conselheiro Suplente: Robson Garcia Grandes. 10 

Ainda, os senhores Joelney dos Santos Ozório, Hadley Matos Nobre e Antônio Roberto Moita 11 

Machado, como representantes do SINDARQ/AM, CEAU/AM e ASBEA/AM respectivamente. 12 

B) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. C) APROVAÇÃO DA ATA DA 13 

REUNIÃO ANTERIOR: O presidente apresentou a Ata Plenária anterior aos conselheiros 14 

presente, como não houve apontamentos de modificação foi aprovada na sua integralidade. D) 15 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Apresentou o Ofício nº 018/2018 CAU/BR – 16 

Retificação e ratificação do prazo de validade do Concurso Público 1/2013 – SICCAU: 17 

667641/2018. E) COMUNICADOS DA PRESIDENCIA: Apresentou calendário já com as datas 18 

definidas pelas comissões, sendo aprovado por unanimidade. F) RELATO DAS COMISSÕES: 19 

O Presidente passou a palavra aos representantes das Comissões para respectivos trabalhos, a 20 

Comissão de Ensino e Formação CEF-CAU/AM a coordenadora Meglen Cristina, apresentou os 21 

trabalhos que estão sendo realizados desde janeiro, primeiramente o acolhimento dos recém-22 

formados em continuidade ao projeto Arquitetos do Amanhã, bem como o crescimentos na 23 

solicitação de registros, ano de 2016 – período de janeiro a marco – foram 16 registros; 2017 – 24 

mesmo período – foram 19 registros e neste ano já foram 50 registros confirmados e ainda 119 em 25 

andamento, fruto do trabalho realizado da comissão e corpo técnico CAU/AM. Posteriormente deu 26 

ciência sobre o projeto com a possível parceria com o instituto SOKA – Cepeam. E ainda sobre o 27 

tramites de demais parcerias que estão sendo firmadas. Por fim, relatou sobre a dificuldade na 28 

obtenção do contato direto com os formandos, visto que a inclusão de dados deveria ocorrer, 29 

conforme recomendação Resolução nº 18, Art. 3° Para efeito de registro o SICCAU solicitará das 30 

instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo a listagem dos profissionais recém-31 

formados. Posteriormente, passou a palavra ao coordenador adjunto Kleyton Marinho da Silva, 32 

apresentou e-mail recebido da Duplex - Casa do Conhecimento, solicitando parceria com o 33 

CAU/AM para apenas divulgação do evento que ocorrerá em dois de maio deste ano, sendo 34 

aprovado pelo Plenário. Quanto a Comissão de Organização, Planejamento e Finanças COAPF-35 

CAU/AM, a coordenadora Sheila Ingrid da Silva Ferreira, passou a palavra a Gerente 36 

Administrativa e Financeira Cristianne Macedo, que apresentou relatório de gestão 2017 e as 37 

considerações da Deliberação nº 06/2018 – (COA-CAU/BR) que recomenda que se façam as 38 

alterações e destaques no Regimento Interno do CAU/AM, assim foi sugeridas as seguintes 39 

modificações: A) Quanto a forma de ocupação da vice-presidência, conforme disposto no art. 145 40 

do Regimento Interno do CAU/AM, passará a ser exercido por conselheiro titular eleito em 41 

votação secreta pelo Plenário do CAU/AM; B) Alterar a nomenclatura da Comissão Especial de 42 

Política Profissional, Urbana e Ambiental para Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 43 

e C) Alterar o anexo I do Regimento Interno do CAU/AM, retirando do seu organograma a vice-44 
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presidência. Quanto a Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina – CEPED, 45 

coordenador passou a palavra a Assessora Jurídica Ednara Soares, que apresentou os 46 

procedimentos quanto ao julgamento de processos administrativos. Neste momento o conselheiro 47 

José Augusto Bessa Junior precisou ausentar-se. Retomando a pauta do dia, o coordenador 48 

informou as datas das atividades da comissão que estão já definidas. Quanto a Comissão Especial 49 

de Política Profissional e Pública, Urbana e Ambiental CEPUA-CAU/AM, a coordenadora 50 

Cristiane Sotto Mayor Fernandes, quanto aos eventos da comissão informou que serão realizados 51 

trimestralmente, nos meses de maio, julho, setembro e em dezembro como um evento único 52 

realizado especialmente a semana do arquiteto realizada com demais comissões do CAU/AM e 53 

entidades, com temas ainda a ser definido nesse calendário do arquiteto que será elaborado. Dada 54 

a palavra ao conselheiro Kleyton Marinho da Silva, relatou sobre a criação do grupo de trabalho. 55 

Quanto a nomenclatura da comissão, foi dada a palavra a Gerente Administrativa e Financeira 56 

Cristianne Macêdo, que após consulta realizada ao CAU/BR, a comissão poderá ser mencionada 57 

apenas como: (Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental). Por fim, informou o 58 

Presidente CAU/AM, para que as demais comissões apresentem e encaminhem suas definições de 59 

datas até dia quatro de abril ao secretário do CEAU-AM, o Arq. e Urb. Hadley Matos Nobre para 60 

assim formalizar um calendário geral. G) PALAVRA AO CONSELHEIRO FEDERAL: não 61 

houve relatos devido à ausência do mesmo. Por fim, como assunto extrapauta informou o 62 

Presidente, de sua reunião com o srº Deputado Sidney Leite com relação aos concursos públicos 63 

do estado e quais caminhos a serem tomados a respeito da inclusão vagas aos Arquitetos e 64 

Urbanistas, uma vez que em muitos órgãos e secretarias do Estado constam esses profissionais em 65 

seus quadros de funcionários. Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada será 66 

assinada por mim, JÉSSICA HALL FERREIRA e pelo Presidente.  67 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente CAU/AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Hall Ferreira 

Secretária CAU/AM 

 


