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ATA DA 17ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 24/04/2013 
 

Às dez horas de vinte e quatro de abril do ano de dois mil e treze, na sede do Conselho 1 

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

Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada, a Décima Sétima Sessão Ordinária de 3 

Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, sob a direção do 4 

Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Secretária Geral 5 

NAYARA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, 6 

fez a verificação do quórum, constatando-se os seguintes presentes: Conselheiros 7 

Efetivos Presentes: Maurício Rocha Carvalho, Heraldo Costa dos Reis, Daniel 8 

Montenegro Alfaia, Pedro Paulo Barbosa Cordeiro. Conselheiros Suplentes: Paulo 9 

Roberto Aguiar de Lindemberg, Bruna Santana Arruda, conforme os termos do art. 39, 10 

nenhum conselheiro apresentou justificativa. Como segundo item da pauta, a 11 

secretária Nayara Santos fez a leitura da pauta da reunião anterior, a 16ª Sessão 12 

Ordinária de Plenária, sendo votada e aprovada, por unanimidade. Após a leitura da 13 

Ata, foi questionado a presença do Conselheiro Federal nas Reuniões de Plenária, 14 

para comunicar assuntos pertinentes na esfera do CAU/BR, e repetidamente o 15 

Presidente esclareceu que os Conselheiros Federais servem como uma ponte entre o 16 

CAU/BR e CAU/UF’s, entretanto eles são conselheiros do CAU/BR não tendo assim a 17 

obrigatoriedade de comparecerem em reuniões do CAU/AM. No terceiro item da 18 

pauta, o Presidente fez a leitura das correspondências recebidas, e a primeira foi um 19 

convite do Vereador Isaac Tayah para reunião da Comissão de Constituição e Justiça, 20 

propondo incluir no parágrafo 221 da Lei Orgânica um artigo sobre a composição do 21 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano com uma vaga para o Conselho de 22 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, a segunda correspondência foi a solicitação de 23 

afastamento no período de 01 (um) ano por parte da Conselheira Vice Presidente 24 

Cristianne Sotto Mayor Fernandes, ficando vago o cargo de Vice Presidente. Foi votada 25 

nessa Plenária e aprovada por unanimidade que a escolha do novo Vice Presidente 26 

será na próxima plenária, mediante a homologação do Regimento pelo CAU/BR. 27 

Devido ao afastamento da supracitada Conselheira, assume, a partir dessa data, como 28 

Conselheiro Titular o Arq. e Urb. Paulo Roberto Aguiar de Lindemberg, a terceira 29 

correspondência trata-se de um convite para reunião do Plenário Adriano Jorge para 30 

discursão sobre questões de habitação de interesses sociais. Como quarto item da 31 

pauta, foi apresentado o relato do Presidente Jaime Kuck sobre o Fórum de 32 

Presidentes realizado em Boa Vista - RR, sobre Gestão e Fiscalização, posteriormente 33 

apresentou o resultado provisório do censo feito pelo CAU/BR com os Arquitetos e 34 

Urbanistas do Brasil. No quinto item da pauta foi aberto espaço para as comissões 35 
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apresentarem seus relatos e respectivos cronogramas de atividades, o Conselheiro 36 

Maurício Carvalho expôs que houve uma reunião entre a Comissão de Ensino e 37 

Formação e o Assessor Jurídico acerca de dúvidas em relação aos novos registros, de 38 

que forma eles deveriam ser feitos e se a Comissão poderia negar solicitação de 39 

Registro, esclareceu que os novos registros serão assinada a cada 15 (quinze) dias a 40 

contar de 25/04/2013 e que haverá uma reunião após dia 20/05/2013 para organizarem 41 

as visitas à Faculdades e outras atividades concernentes à Comissão. Em seguida, o 42 

Conselheiro Heraldo costa dos Reis, coordenador da Comissão de Ética e Exercício 43 

Profissional, citou que a comissão está atuando em 3 campos distintos, Processos de 44 

Ética, Processos de Exercício Profissional e Cancelamento de RRt’s. Em relação ao 45 

processo 005/2012 informou que haverá vários desdobramentos e que houve uma 46 

oitiva com o cliente a qual não foi instruído à Comissão da necessidade da presença 47 

das Arquitetas e Urbanista envolvidas no caso, sendo assim a oitiva foi remarcada para 48 

o dia 24/05. Comentou que a Comissão ainda não possui um cronograma para 49 

atividades devido aos processos que estão sendo analisados. No sexto item da pauta 50 

foi discutida a proposta do pagamento de diárias no valor de R$ 162,50 (um quarto de 51 

uma diária) para atender as despesas dos conselheiros no âmbito local, para 52 

representações do Conselho em outros órgãos, reuniões de comissões e reuniões de 53 

plenária, sendo votada e aprovada por unanimidade. A Gerente Geral, Cristianne da 54 

Silva Macêdo, elaborou o estudo do impacto dos pagamentos no orçamento do 55 

CAU/AM e verificará junto ao CAU/BR a questão de transposição orçamentária. No 56 

sétimo item da pauta, a Gerente Geral apresentou o relatório financeiro aos 57 

Conselheiros dos meses de 03 e 04/2013, sendo o mesmo encaminhado por e-mail. 58 

Como oitavo item da pauta, foi abordado sobre o Processo seletivo Simplificado do 59 

CAU/AM para novas contratações nos cargos de Assistente Técnico, Agente Fiscal, 60 

Recepcionista e Assessor de Comunicação e a convocação dos conselheiros para 61 

análise dos Currículos e ficou acertado que os Conselheiros Heraldo Reis, Pedro 62 

Paulo, Daniel Alfaia e Ana Loureiro comparecerão para análise das fases do Processo. 63 

No nono item da pauta a Gerente Técnica, Thaís Mêne Melo, esclareceu alguns 64 

pontos sobre RRt’s de contrato, retificações nas mesmas e levantou uma questão 65 

importante sobre RRT simples para regularização de mobiliários já existentes. Para 66 

constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 67 

mim, Nayara Oliveira Souza Santos, pelo Presidente Jaime Kuck e pelos demais 68 

presentes. 69 
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