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DELIBERAÇÃO COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 

FINANÇAS - COAPF CAU/AM Nº 05/2020 

 

 

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO 

CAU/AM – COAPF-CAU/AM, reunida por videoconferência no dia 27 de abril de 2020, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Art. 96, incisos XX do Regimento Interno do CAU/AM do CAU/AM 

aprovado pela Deliberação Plenária DPAM n° 109/2017, adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 68, 

realizada no dia 18 de outubro de 2017. Alterada pela Deliberação Plenária DPAM nº 123/2018, 

adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 73, realizada no dia 28 de março de 2018, após análise do 

assunto em epígrafe, e 

 

Considerando a Resolução nº 142, de 23 de junho de 2017 que dispõe sobre o requerimento de revisão 

da cobrança de anuidades, sobre o processo administrativo de cobrança precedente à suspensão do 

registro em razão de inadimplência, e dá outras providências; 

 

Considerando a Resolução nº 143 de 23 de junho de 2017 que dispõe sobre as normas para condução do 

processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para 

aplicação e execução das sanções de mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação 

profissional, revogando a Resolução nº 58, de 05 de outubro de 2013; 

 

Considerando a Notificação Administrativa nº 098/2020 encaminhada ao Arquiteto e Urbanista Marcos 

Nazareno Costa da Silva referente à cobrança de multa ética em atraso; 

 

Considerando a defesa apresentada pelo profissional Marcos Nazareno Costa da Silva protocolada em 

09 de março de 2020 na sede do CAU/AM referente à Notificação Administrativa nº 098/2020; 

 

Considerando Parecer Jurídico 005/2020-ASS.JUR emanado pela Assessoria Jurídica do CAU/AM em 

resposta a Deliberação COAPF CAU/AM nº 03/2020; 

 

DELIBERA: 

 

1 – Cancelar de ofício a duplicação de penalidades de multas éticas aplicadas com fundamentação no 

art. 14 da Resolução nº 58, atualmente revogada, abrangendo aos demais profissionais que se encontram 

na mesma situação; 

2 – Pelo indeferimento do parcelamento dos débitos em 24 vezes por contrariar as condições de 

pagamento e parcelamento previstas no § 2º do art. 1º na Resolução nº 153, de 14 de dezembro de 2017 

o qual afirma que o parcelamento não excederá ao quantitativo de 12 (doze) parcelas; 

3 – Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/AM, para conhecimento e tomada da 

seguinte providência: 

a) Encaminhar ao Plenário para conhecimento. 

b) Encaminhar à Gerência Administrativa e Financeira para o encaminhamento ao profissional; 

 

PROCESSO Protocolo 1067585/2020 

INTERESSADO Marcos Nazareno 

ASSUNTO Análise de defesa da Notificação Administrativa nº 098/2020 
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Com 04 votos favoráveis dos conselheiros, Cristiane Sotto Mayor Fernandes, Sheila Ingrid da Silva, 

Meglen Cristina Valau da Silva e Fabrício Lopes Santos, 0 votos contrários; 0 ausência do conselheiro.  

 

 

 

Manaus-AM, 27 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Cristiane Sotto Mayor Fernandes  ____________________________________________ 

(Coordenadora) 

 

 

 

Sheila Ingrid da Silva                                        ____________________________________________ 

(Coordenadora Adjunto) 

 

 

 

 

Meglen Cristina Valau da Silva                            ____________________________________________ 

(Membro) 

 

 

 

 

Fabrício Lopes Santos                                          ____________________________________________ 

(Membro) 

 

 


