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ATA DA 76ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 DO AMAZONAS REALIZADA EM 28/06/2018. 

 
 

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

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

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

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

Arquiteto e Urbanista JEAN FARIA DOS SANTOS, e secretariado por CRISTIANNE DA SILVA 5 

MACEDO 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, Meglen Cristina Valau da Silva. Informo ainda a ausência justificada dos conselheiros 9 

Kleyton Marinho da Silva, Ivone Rocha de Sousa Leite e José Augusto Bessa Júnior e como 10 

convidada conselheira suplente: Isabele Maciel Lima.  B) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 11 

BRASILEIRO. C) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: O presidente 12 

apresentou a Ata Plenária anterior aos conselheiros presentes, como não houve apontamentos de 13 

modificação foi aprovada na sua integralidade. D) CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: foi 14 

informado do recebimento do Ofício Circular nº 003/2018 CAU/RS que trata sobre Ações voltadas 15 

à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, sendo solicitado o seu encaminhamento 16 

à CEPUA para as providências cabíveis e o Ofício 038/2018 CAU/BR que aborda o Apoio para a 17 

rejeição das proposições legislativas do Deputado Ricardo Izar, o presidente sugeriu entrar em 18 

contato diretamente com a assessoria parlamentar de Brasília para demonstrar apoio, a Vice-19 

Presidente Meglen Cristina Valau da Silva se dispôs a mediar contato. E) COMUNICADOS DA 20 

PRESIDÊNCIA: o Presidente informou sobre a 4º Reunião do Fórum de Presidentes, que está 21 

ocorrendo hoje, dia vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, no Rio de Janeiro, em que uma das 22 

pautas a serem discutidas seria a questão da formatação das comissões, fazendo com que os 23 

suplentes trabalhem junto aos titulares, a pauta em questão está em análise, portanto aguarda-se o 24 

resultado. Foi apresentada, para ciência dos Conselheiros, a atualização do calendário de 25 

programação das reuniões para o segundo semestre de dois mil e dezoito, tendo em vista as 26 

adequações necessárias ao Regimento Interno, que foi aprovado com ressalva das seguintes 27 

comissões a Coordenadora Sheila Ingrid da Silva Ferreira, da Comissão de Organização, 28 

Planejamentos e Finanças COAPF-CAU/AM, solicitou antecipação da data da Reunião do 29 

Conselho Diretor, devido a data limite para reprogramação financeira; a coordenadora Meglen 30 

Cristina Valau da Silva da Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional CEFEP-31 

CAU/AM solicitou mudança na data da primeira reunião da Comissão do mês de julho. O 32 

Presidente informou ainda, sobre a tratativa com o Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 33 

Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), Claúdio Guenka para a realização de Concurso 34 

Público de Projeto voltado para o plano de reurbanização. Na oportunidade, informou que o 35 

CAU/AM se propôs a oferecer contribuição técnica e procederá com a devida divulgação. Após 36 

amplo debate sobre a possibilidade de participação do CAU/AM, foi solicitada pelos Conselheiros 37 

a realização de consulta ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para verificação de regularidade 38 

documental para sua participação como ente organizador do concurso.  F) RELATO DAS 39 

COMISSÕES E COLEGIADOS: O Presidente passou a palavra aos representantes das 40 

Comissões para respectivos trabalhos, a Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional 41 

(CEFEP)-CAU/AM a coordenadora Meglen Cristina informou sobre a viagem do coordenador 42 

adjunto Kleyton Marinho da Silva ao Município de Parintins e o interesse manifestado do prefeito 43 

do município em obter apoio do CAU/AM para a reestruturação urbanística; informou que a 44 

Comissão realizará planejamento de ações de apoio aos municípios do estado do Amazonas. 45 

Quanto a Comissão de Organização, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/AM, a coordenadora 46 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/86467132/implurb-instituto-municipal-de-ordem-social-e-planejamento-urbano
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/86467132/implurb-instituto-municipal-de-ordem-social-e-planejamento-urbano
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Sheila Ingrid da Silva Ferreira, informou sobre a reformulação financeira do segundo semestre de 47 

dois mil e dezoito, que ocorrerá até o dia treze de julho de dois mil e dezoito. Sendo importante, as 48 

comissões apresentarem suas propostas antes da referida data. Quanto a Comissão de Ética e 49 

Disciplina – CED, o coordenador Fabrício Lopes Santos informou apresentará na próxima reunião 50 

Plenária a reformulação do plano de atividades e ações orientativas e de valorização do 51 

profissional de Arquitetura e Urbanismo. G) PALAVRA AO CONSELHEIRO FEDERAL não 52 

ocorreu, ausência justificada. Posteriormente o Presidente agradeceu a presença e participação dos 53 

conselheiros e encerrou a reunião. Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada 54 

será assinada por mim, CRISTIANNE DA SILVA MACÊDO e pelo Presidente.  55 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. Jean Faria dos Santos 

Presidente CAU/AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristianne da Silva Macêdo 

Gerente Adm e Financeiro CAU/AM 

 


