Propostas de trabalho da chapa CAU Avante
1.

Avançar sistematicamente na fiscalização promovendo convênios com o CREA-AM, com a
Prefeitura e os demais órgãos de fiscalização, priorizando o combate à prática ilegal da profissão.

2.

Viabilizar a cessão de um imóvel pertencente ao poder público para a ocupação da sede
definitiva do CAU-AM, através de uma cessão não onerosa.

3.

Fazer o Sistema CAU ser democrático, participativo e transparente em relação à administração, à
gestão e ao controle social e financeiro, divulgando seus atos independentes do CAU-BR, em todos os
canais de comunicação possíveis;

4.

Apresentar aos profissionais, prestação de contas aberta na web, com dados postados no site do
CAU–AM, de forma a garantir a transparência nas ações e gestão do CAU;

5.

Divulgar nos órgãos de imprensa as competências profissionais para que sejam valorizados no
novo conselho, informando a sua importância, dentro do mercado de trabalho de forma ampla e contínua
através de campanhas de marketing.

6.

Apoiar as entidades de classe no cumprimento do salário mínimo profissional, apoiando a
realização de Tabela de Honorários Nacional com adequação às realidades regionais.

7.

Apoiar as entidades de classe na defesa da inserção de cargos em concursos públicos no âmbito
da atuação profissional de arquitetos-urbanistas e engenheiros-arquitetos, em especial nas
administrações públicas, bem como valores salariais iguais aos dos engenheiros;

8.

Apoiar e promover o cumprimento efetivo da Lei de Assistência Técnica, principalmente nos
municípios do interior do Estado;

9.

Apoiar as entidades de classe, para que cargos públicos em departamentos ou secretarias de
governo que atuem nas áreas de competência profissional do arquiteto e urbanista sejam preenchidos,
por profissionais da área de atuação.

10.

Buscar através de ações politicas as instâncias governamentais e seus departamentos de
arquitetura e engenharia, para que ampliem as contratações de serviços profissionais em projetos da
área;

11.

Incluir as entidades de classe nos grupos de discussão/trabalho de forma a balizar as ações do
CAU-AM, principalmente a FENEA.

12.

Viabilizar, junto com o CAU-BR, parcerias com o MEC quando da solicitação de análise de
processos oriundos do INEP/MEC a nível de graduação e de pós-graduação em arquitetura e urbanismo.

13.

Incentivo a qualificação profissional, através de ações que tragam cursos ou que incentivem as
instituições do Amazonas, a promoverem cursos de pós-graduação;

14.

Incentivar e promover ações sociais para integração entre os profissionais da área;

15.

Participar de ações sociais promovidas pelas entidades da sociedade civil;

16.

Criar canais objetivos de comunicação entre o CAU-AM e os arquitetos;

17.

Criar o serviço de atendimento ao Arquiteto com a figura do Ouvidor;

18.

19.

Apoiar a manutenção de convenio do CAU com a Mútua de Assistência aos Profissionais
Arquitetos;
Defender a exigência de projetos executivos nas licitações de obras públicas.

Membros da chapa e currículos
TITULARES
Conselheiro Federal: Oswaldo Santana

Formado pela Ulbra/2002, hoje cursa Arquitetura de Interiores; Atua como a rquiteto desde a Graduação realizando diversos
projetos arquitetônicos, Interiores e mobiliários. Participação consecutivamente das amostras CASACOR AMAZONAS que
é a maior amostra de arquitetura da America Latina, nos anos de 2010 a 2012, sendo um dos pouc os arquitetos do estado a
participar de todas essas edições. Atuação como Gerente de projetos mobiliários da FLORENSE. Hoje possui escritório
próprio.

Conselheiro Estadual: Antônio Carlos Rodrigues Silva

Graduado em ARQUITETURA E URBANISMO pela UFPA/1983, Mestre em ENG. DE PRODUÇÃO UFAM/2006 e
Doutor em TERRITÓRIO E AMBIENTE, FEUP-Porto/2013-PT. Experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, foi
coordenador de planejamento urbano do Instituto de Planejamento Urbano - IMPLURB (PM). Foi coordenador do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da ULBRA, Manaus, Foi Professor na Fametro e hoje é professor do curso de Desenho Industrial
da UFAM. Autor de dois livros, pela editora Blucher e Protexto.

Conselheiro Estadual: Carlos Antônio B. Araújo

Formado nas Faculdades Integradas Silva e Souza, RJ/93. Esp. Design de Interiores/UFAM. Trabalhou na FUCAPI como
Técnico de Arquitetura e Urbanismo, na SUFRAMA,como Coordenador de Engenharia e Arquitetura no DEAPI e na
FAMETRO foi Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo e ainda professor universitário. Presidente do SINDARQAM. Integra a UGP COPA desde Jun/12 como Gestor, desenvolvendo trabalhos técnicos de arquitetura como gerenciamento
das Obras da Copa do Mundo FIFA 2014, até hoje.

Conselheiro Estadual: Edmar Andrade

Arquiteto formado pela ULBRA e Esp. em Paisagismo e Meio Ambiente e em Iluminação e Design. Sócio Proprietário da
Maket Arquitetura.Prof da Nilton Lins e do ESBAM. Foi Coord e prof da UNIP, foi prof da FAMETRO, foi Pres do IABAM, Coord do crea-jr e da comissão de ética da CEARQ do CREA-AM e coord-adj da CCEARQ do CONFEA,foi Coord
Nac da Com de Ética do CONFEA. Atua em proj de: Arquitetura Residencial,Comercial e Industrial;Cozinhas
Industriais;Interiores;Paisagismo;Lightdesign;Planos Diretores;PEIA/RIMA.

Conselheiro Estadual: Darcleine Manarte

Arquiteta e Urbanista formada pela UNINORTE, 2004. Especialista em Iluminação e Design de Interiores (IPOG), e
Especialista em Engenharia de Campo, Construção e Montagem (UFAM). Especialista em Visual Merchandise e Fachadas
Inteligentes. Proprietária da Manarte Arquitetura atuando em Projetos Comerciais, Corporativo e Residências. Conselheira do
SINDARQ.

Conselheiro Estadual: Carla Rocha

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade da Amazônia . Possui formação em Artes, habilitação em desenho pela
Universidade da Amazônia. Possui Especialização em Informática na Educação pelo Instituto Brasileiro de Pós Graduação e
Extensão e Especialização em Educação e Problemas Regionais pela UFPA. Possui Mestrado em Engenharia Elétrica/
Iluminação pela Universidade Federal do Pará. Atua na área de projetos de Arquitetura, Execução de Obras e Arquitetura de
Interiores.

Conselheiro Estadual: Ana Paula Trajano

Ana Paula Trajano é graduada Arquiteta Urbanista e pós graduada em Gerenciamento Urbano pela Universidade Luterana do
Brasil no ano de 2001. Atuou no Estado da Bahia por 4 anos. Trabalhou no Projeto Gestor do Metrô de Superfície de
Salvador e na elaboração dos Planos Diretores dos Municípios de Barreiras, Rio de Contas e Ilha de Itaparica. Atualmente na
cidade de Manaus, trabalha com elaboração de Projetos de Arquitetura, Interiores e no Gerenciamento de Obras Residencial
e Comercial.

Conselheiro Estadual: José Carlos Ramos Monterio

Doutorando e Mestrado em Biologia Urbana pela UniNilton Lins. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
ULBRA (2001). É Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Gama Filho Rj/Am. Atuou como Arquiteto e Urbanista na
Prefeitura de Manaus desde 01.08.2002. Atualmente é profissional liberal, atuando como Arquiteto e Urbanista em projetos
Comerciais, Residenciais e Coorporativos e Engenheiro de Segurança do Trabalho e ainda atua como Professor
Universitário.

Conselheiro Estadual: Jean Faria

Formado em Arquitetura e Urbanismo no CEULM/ULBRA em 1997. Desde formado até os dias atuais possui escritório
próprio. Atua nas áreas de gerenciamento e planejamento de projetos de arquitetura e de engenharia, gerenciamento,
planejamento e execução de obras e também na área da arquitetura de interiores. Já participou do IAB como Diretor e atuou
como professor universitário da UNIONORTE

Conselheiro Estadual: Renato Rayol

Arquiteto e Urbanista formado pelo Centro Universitário Nilton Lins -2008; Experiência Profissional: CONSTRUTORA
AMAZON LTDA, Cargo: Diretor técnico, responsável pelo desenvolvimento de projetos, acompanhamento de obras e
análise crítica do planejamento de obras e Sócio administrador ,responsável pela área administrativa e implantação do
sistema de gestão da qualidade PBQP-H.

SUPLENTES:
Conselheiro Federal: Sammya Cury

Arquiteta e Urbanista formada pelo Centro Universitário do Norte - Uninorte, 2004. Fez especialização em Planejamento e
Gestão em Políticas Públicas pelo Centro Universitário do Norte – Uninorte, 2006. Especialização em Direito e Política
Ambiental e Urbanística, INFS, 2008. Especialização em Arquitetura Bioclimática, Companhia dos Cursos, 2011.
Atualmente é profissional liberal, atuando como Arquiteto e Urbanista em projetos Comerciais, Residenciais e
Coorporativos.

Conselheiro Estadual: Germana Duarte

Mestre em Eng. Produção-UFAM, Esp.Planej. Energético-UFAM, Esp. em Design de Produtos em Madeira-UFAM,
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela ULBRA e Graduada em Desenho Industrial p ela UFPB. Hoje é professora
Adjunta I da UFAM, no curso de Design desde 1994 e atua na área de Arquitetura e Urbanismo, como Sócia proprietária do
Escritório QUATTRO ARQUITETURA E INTERIORES, desde 2007. Suas atividades em escritório são: desenvolvimento
de projetos residenciais uni e multifamiliares, comerciais.

Conselheiro Estadual: Luiza Dutra

Arquiteta e Urbanista, ULBRA, fev 2001. Especialista em paisagismo e meio ambiente, ULBRA, dez 2001. Mestre em
Engenharia de Produção, UFAM, nov 2006. Fui Profa. Substituta na UFAM por 2 anos e Oficial Temporária no Exército
Brasileiro, por 6 anos, de 2006 à 2012. Atualmente e profissional liberal, na Luiza Dutra Arquitetura, elaboro proj.
arquitetônicos, interiores e paisagismo. É professora na Fametro, disciplina: Conservação e Restauro.

Conselheiro Estadual: Alfredo Marques Jr

Arquiteto e Urbanista formado pela UFRS. Proprietário da AJZ Arquitetura e Consultoria LTDA; Foi Presidente do IABAM, Atuou também como Professor Universitário na Uninorte e ULBRA. Atua em desenvolvimento e detalhamento de
projetos executivos de arquitetura e urbanismo; Supervisão e acompanhamento de obras civis

Conselheiro Estadual: Ivone Leite

Arquiteta e Urbanista ULBRA/2000. Pós Graduada em Gestão e tecn. de sist. Const r. de edificações prediais-UEA e
Especial. em Avaliações e Perícias de Engenharia-UFAM, Membro do IAB/IBAPE -AM (Conselheira Fiscal) / CONPEJ.
Atua em desenvolvimento e detalhamento de projetos executivos de arquitetura e urbanismo; Supervisão e acompanhamento
de obras civis e na Engenharia de avaliações, através de laudos técnicos e perícia judicial. Possui escritório próprio.

Conselheiro Estadual: Aline Faria

Arquiteta e Urbanista formada pela Ulbra /2001. MBA em Gestão Eficaz de Proj. e obras;Esp.Iluminação e Design de
Interiores/FOC;Esp. Eng. Seg.Trabalho/ULBRA. Foi profa. de Pós-Graduação e graduação. Atuou como profissional
contratada e autônoma nas áreas de Projetos de Arquitetura, Interiores e Obras. Presidiu o IAB em 2006, foi Conselheira
Federal Suplente, do CONFEA de 2005 a 2007. Hoje atua como arquiteta da Caixa Econômica Federal.

Conselheiro Estadual: Sandra Suely

Arquiteta e Urbanista formada pela UFPA /1980. Começou a sua experiência profissional na área de Arquitetura e
Urbanismo como profissional liberal, atuando em Projetos de Arquitetura. Trabalhou n a Petróleo Sabbá, 80-85. Logo em
seguida foi para o serviço público trabalhar na SEINFRA, do Governo do Amazonas, onde assumiu vários cargos de direção
nesse órgão permanecendo até a presente data. Atualmente é Secretária Executiva Adjunta de Engenharia da SEINFRA.

Conselheiro Estadual: Zadir Araújo

Formado no Iles/ULBRA-2000. Esp. Gerenciamento de Projetos/FGV-ISAE. Trabalha na ZADIR ARAÚJO Arquitetura e
Consultoria LTDA como Sócio Gerente até a presente data, na HRT Oil & Gás como Gerente de Logística e de Engenharia,
na CRO12ªRM, como Chefe da Seção de Projetos e Orçamentos, na AJZ Arquitetura e Consultoria LTDA como Sócio Gerente; Foi Presidente do IAB-AM e ainda foi Vice-Presidente CREA-AM, Atuou também como Professor Universitário na
Uninorte e Unip.

Conselheiro Estadual: Andrea Rezende

Arquiteta e Urbanista, formada na ULBRA em 2001. Especialista em Arquitetura de Interiores/UNINILTONLINS. Como
profissional liberal trabalhou na Secretaria de Obras de Boa Vista por 10 anos e hoje atua como profissional liberal nas áreas
de Projetos Arquitetônicos, de Paisagismo e Arquitetura de Interiores.

Conselheiro Estadual: Rafaela Santos

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNINILTON LINS/2011, cursando Especialização em Iluminação e Arquitetura
de Interiores, Atua até hoje como profissional na Mírian Oliveira e Rafaela Santos Arquitetura e Interiores como Arquiteta e
Coordenadora de projetos e obra, atuou na Primaluce Iluminação como Vendedora Projetista, na JNasser Engenharia como
Chefe do departamento de projetos.

