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ATA DA 23ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 29/09/2013 
 

Às dez horas e trinta minutos de vinte e nove de outubro do ano de dois mil e treze, na 1 

sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, Rua Carlos 2 

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Vigésima Terceira Sessão 3 

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

direção do Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela 5 

Secretária Geral NAYARA OLIVEIRA SOUZA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos 6 

e como primeiro item da pauta, fez a verificação do quórum, constatando-se os 7 

seguintes conselheiros presentes: ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, 8 

HERALDO COSTA DOS REIS, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO, GERALDO JORGE 9 

TUPINAMBÁ DO VALLE e PAULO ROBERTO AGUIAR DE LINDEMBERG. E como 10 

visitantes o Senhor CLAUDEMIR ANDRADE, presidente do Instituto de Arquitetos do 11 

Brasil – IAB/AM, o Senhor CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, presidente do Sindicato 12 

dos Arquitetos e Urbanistas do Amazonas – SINDARQ e o Senhor KAIO PUERTA, 13 

representante da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 14 

Brasil regional Norte – FENEA. Conforme os termos do art. 39, somente o Conselheiro 15 

DANIEL MONTENEGRO ALFAIA apresentou justificativa. 16 

Logo após o Conselheiro Geraldo Valle solicitou a palavra para um informe antes da 17 

leitura da Ata, sendo atendido pelo Presidente. Comunicou então sobre a polêmica 18 

gerada pelo texto intitulado “Legitimidade x Plano Diretor” assinado pelo Presidente 19 

Jaime Kuck publicado no site oficial do Conselho. Informou que este texto, lido e 20 

discutido em plenária anterior, foi respondido pelo Presidente e Vice-presidente do 21 

Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano – IMPLURB, Sr. Roberto 22 

Moita e Sra. Cristiane Sotto Mayor, no qual questionam a postura e acusam o 23 

Presidente deste Conselho de falta de ética quanto ao conteúdo da Carta publicada. 24 

Sendo assim, os Conselheiros Geraldo do Valle e Heraldo Reis elaboraram e redigiram 25 

uma nova carta em resposta aos colegas Roberto Moita e Cristiane Sotto Mayor onde 26 

defedem a idéia quanto a postura diante da questão do Plano Diretor e quanto a 27 

postura do município em relação às questões relativas à cidade apresentadas no texto 28 

inicial. Informou também que esta Carta em resposta será publicada no site oficial do 29 

Conselho. Após o informe o Conselheiro Paulo Lindemberg salientou que neste 30 

momento inicial do CAU é preciso trabalhar junto com os demais órgãos para 31 

consolidação das ações, então em seu ponto de vista nada melhor que uma reunião 32 

entre as partes para esclarecimento dos pontos. Havendo grande debate sobre este 33 

assunto, o presidente solicitou uma inversão de pauta do Item 5 – Comunicados e 34 

relatórios da presidência para o Item 2, sendo aprovado por unanimidade. Logo, como 35 

segundo item da pauta o Presidente relatou que tentou entrar em contato diretamente 36 

com o Sr. Roberto Moita imediatamente após o documento ter sido protocolado no 37 

CAU, porém as tentativas foram frustradas devido ao Sr. Roberto Moita estar em 38 

reunião. Houve então grande debate quanto à necessidade de uma resposta e aos 39 
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equivocos na interpretação do texto inicial. No segundo item da pauta a secretária fez 40 

a leitura da Ata da reunião anterior e após correções quanto a coerência e coesão 41 

textual foi aprovada por unanimidade. Como terceiro item da pauta o presidente fez a 42 

leitura das correspodências expedidas e recebidas, tendo como principal expedida os 43 

ofícios para as prefeituras e órgãos públicos com a Resolução 51- atividades e 44 

atribuições privativas, a 21- contendo as atribuições da profissão e a Lei 12.378/2010- 45 

criação do CAU, com o objetivo de divulgação do Conselho e atividades da profissão. 46 

Em recebidas houve um convite da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 47 

para IX Encontro Nacional de Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas em Goiânia 48 

seguido do Seminário Nacional de Reforma Urbana. Ficou acertado que o Conselho 49 

enviará algum representante.  A outra correspondencia é um convite do Fórum de 50 

Presientes que acontecerá no Rio de Janeiro, com o debate dos seguintes temas: 51 

Grupo de trabalho montado para fiscalização, grupo de trabalho montado para gestão 52 

administrativa onde estará presente a Comissão gestora do fundo de apoio; sistema 53 

SICCAU; Resolução 38 – Salário mínimo profissional; grupo de trabalho em relação à 54 

Symnetic e assuntos ligados à Comissão de Ensino e Formação. A última 55 

correspondência é uma solicitação de passagem do diretor da FENEA-AM, com 56 

relação à esta solicitação o Presidente explicou que anteriormente já havíamos 57 

recebido uma solicitação semelhante e que o parecer jurídico não foi favorável ao 58 

pedido, esclareceu que, possivelmente, com a aprovação do novo regimento que 59 

coloca as entidades relacionadas à arquitetura e urbanismo como parte da plenária 60 

isso ficaria juridicamente mais fácil. Aproveitando o assunto do novo regimento o 61 

presidente utilizou o momento para convidar novamente os representantes das 62 

entidades a estarem presentes na próxima plenária para criação do Colegiado 63 

Permanete do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. O conselheiro 64 

Heraldo Reis solicitou que fosse incluso também no colegiado permanente o IBAPE – 65 

Instituto Brasileiro de Engenharia e Perícia, pois neste instituto também atuam 66 

arquitetos e urbanistas. Pedindo a palavra o Claudemir Andrade informou que haverá 67 

novas eleições para o IAB-AM no dia 29/11/2013 aqui na sede do CAU/AM pelo 68 

período da tarde. No quarto item da pauta, relato das comissões, o Conselheiro 69 

Geraldo, informou que a ABEA está planejando uma reunião nacional para discutir duas 70 

questões importantes da formação, sendo elas: reunião do Conselho Federal de 71 

Educação a ser realizada em Brasília – DF onde possivelmente o conselho vai 72 

flexibilizar os curriculuns mínimos das arquiteturas e engenharias devido pressão das 73 

universidades particulares para que o estágio supervisionado, o trabalho de conclusão 74 

de curso e as horas complementares sejam flexibilizadas para serem colocadas dentro 75 

do currículum mínimo das 2.730 horas. A segunda questão é o embate do CAU/AM 76 

com as instituições que ainda não estão regularizadas (FAMETRO, NILTON LINS e 77 

UFAM), de modo que a Comissão de Educação solicita ao conselho uma reunião com 78 

os representantes legais das intituições e respectivos cordenadores para expor a 79 

situação de modo que possa ser resolvido o problema. O Conselheiro Heraldo 80 

questionou se qualquer pessoa pode efetivar essa regularização e constatou-se que 81 
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por uma determinação do CAU/BR somente o coordenador pode fazê-la.  Depois, 82 

como relatório da Comissão de Exercício Profissional, o Conselheiro Heraldo, relatou 83 

sobre os novos processos e que o membro da comissão Paulo Lindemberg dará 84 

encerramento ao processo 005/2012, com elaboração do parecer e relatório para 85 

votação. Como quinto item da pauta a Gerente Geral, Cristianne Macêdo, apresentou 86 

para apreciação o relatório gerencial contendo as arrecadações e despesas do 87 

conselho no período 01/01 a 30/09/2013, esclareceu que o fundo não entrou neste 88 

relatório pelo repasse ter sido em 18/10/2013.  E após verificação do saldo, discutiu-se 89 

a possibilidade de aquisição de um terreno para construção da sede oficial do CAU/AM, 90 

através de um concurso público nacional.  No sexto item da pauta, em relatórios da 91 

Gerência Técnica o Assessor Técnico explicou que está finalizando um relatório com os 92 

dados quantitativos do setor.  Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de 93 

lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, e pelo 94 

Presidente, Jaime Kuck. 95 
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