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Nesses 18 meses de efetiva atuação de nosso CAU/AM, conseguimos construir uma 

estrutura jurídica, de espaço físico e de pessoas, voltada diretamente para atender as 

necessidades mais imediatas de nossos arquitetos e urbanistas do Amazonas. Foram horas de 

treinamento e aprendizado relacionado com a transferência de dados do CREA/AM, emissão 

de RRT’s, certidões, cadastros, coleta de dados biométricos, emissão de carteiras profissionais 

em tempo recorde, aquisições, contratações, licitações, fiscalização e etc. São muitas coisas 

relacionadas com a burocracia pública federal bastante complexa. 

O CAU/AM não nasceu de outro órgão público. Havia apenas uma bela Lei de criação, 

algum recurso acumulado ao longo de 2010 em uma conta em Brasília. Mas faltavam registros, 

regimento, CNPJ, conta bancária local, pessoas especializadas, advogado. Um curto convênio 

de cooperação com o CREA/AM foi de grande valia.  O CAU/BR nos deu enorme apoio através 

de treinamentos, orientações e assessoria jurídica dentro das limitações frente ao desafio do 

tamanho do Brasil. 

O que temos hoje era um sonho quando iniciamos. Amadurecidos nós estamos 

adentrando uma nova fase. Vamos dar concretude ao sonho maior dos Arquitetos e Urbanistas 

de ontem e de hoje. Ver a Arquitetura e Urbanismo valorizados pela sociedade. Ver o governo 

em todos os seus níveis e a sociedade em geral convocando os arquitetos e urbanistas a 

desempenharem em sua plenitude suas atribuições legais na concepção e construção de belos 

espaços humanos nas mais diversas escalas de abrangência. 

Sabemos que não podemos deixar que a eficiente estrutura construída do CAU/AM se 

acomode como fim em si mesmo. Competências jurídicas, gerenciais e burocráticas de nada 

valem se não houver um produto. Tudo precisa funcionar seguindo uma direção, perseguindo 

um grande objetivo, uma conquista final. 

Um dos graves problemas na gestão pública é a falta de profissionalismo da 

burocracia.  E não há como profissionalizar a máquina pública e estimular o acúmulo contínuo 

e estável de competências sem concurso. Por isso o CAU/AM, juntamente com o CAU/BR, 

através de empresa especializada em nível internacional, construiu seu organograma 

funcional, está desenvolvendo um plano de cargos e salários e, ainda esse ano, promoverá 

concurso público para preenchimento de seu quadro de servidores. 

Seremos intransigentes na defesa da transparência, na agilidade e eficiência dos atos 

de fiscalização, na defesa e controle da qualidade do exercício legal da atividade de 

Arquitetura e Urbanismo. Nos próximos meses iremos alavancar debates amplos, plurais e 

permanentes das demandas relacionadas com a Arquitetura e Urbanismo, originadas na 

sociedade geral e nos nossos profissionais. 

Focaremos sempre nossa ação nos fins, nos objetivos que partem de perguntas 

fundamentais como: “Qual o papel do arquiteto e urbanista, em todas as suas atribuições 

legais, no desenvolvimento sustentável, socialmente inclusivo e culturalmente contextualizado 

da Arquitetura e Urbanismo no Estado do Amazonas?” 



Promoveremos com todas as nossas forças a percepção de que a nossa profissão é um 

meio para melhorar a vida das pessoas, potencializar e promover interações sociais através de 

espaços projetados que seduzem e estimulam o sentimento de pertencimento. 

Continuaremos a nos pronunciar publicamente com vigor, através de todos os meios 

legais disponíveis, na promoção do direito de todos ao acesso à arquitetura e urbanismo, 

sustentáveis e dignos, e na valorização dos profissionais comprometidos com a profissão. 

Contribuiremos com a reputação histórica da Arquitetura e Urbanismo em todo 

mundo incrementando assim o prestígio social dos nossos profissionais, estimulando, 

qualificando e ampliando mercados de trabalho para todos os nossos Arquitetos e Urbanista 

no Estado do Amazonas. 


