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ATA DA 24ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 27/11/2013 
 

Às dez horas e trinta minutos de vinte e sete de novembro do ano de dois mil e treze, 1 

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

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Vigésima Quarta 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 Estaduais presentes: ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE 8 

CASTRO, HERALDO COSTA DOS REIS, GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE, 9 

MELISSA ALVES DE TOLEDO, PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, DANIEL 10 

MONTENEGRO ALFAIA.  E o Conselheiro Federal RODRIGO CAPELATO. E como 11 

visitantes o Senhor CLAUDEMIR ANDRADE, presidente do Instituto de Arquitetos do 12 

Brasil, departamento Amazonas – IAB/AM, o Senhor CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO, 13 

presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Amazonas – SINDARQ/AM e a 14 

Senhora BRUNA ARRUDA, representante da Assossiação Brasileira dos Escritórios de 15 

Arquitetura, regional Amazonas. Conforme os termos do art. 39, somente os 16 

Conselheiros MAURÍCIO ROCHA CARVALHO e PAULO ROBERTO AGUIAR DE 17 

LINDEMBERG apresentaram justificativa. No segundo item da pauta, o Presidente 18 

convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Logo após, o Presidente 19 

Jaime Kuck informou que o Regimento Interno, do Conselho de Arquitetura e 20 

Urbanismo do Amazonas, foi aprovado pelo CAU/BR e que nesta plenária serão 21 

votadas as alterações para adaptar o Conselho ao novo Regimento. Lembrou ainda 22 

que as votações para o cargo de vice-presidente e as novas composições das 23 

comissões terão exercício até Dezembro/2013.   Após o informe, como terceiro item 24 

da pauta a secretária fez a leitura da Ata da reunião anterior e, após a alteração 25 

solicitada pelo Conselheiro Geraldo Valle para que se trocasse a palavra “equívico” por 26 

outra menos agressiva e, atendido o pedido do Sr. Claudemir Andrade para, após o 27 

nome da Entidade que representa fosse acrescentado “departamento Amazonas” e que 28 

fosse incluído na Ata o momento de sua saída foi aprovada por unanimidade. No 29 

quarto item da pauta o presidente fez a leitura das correspodências expedidas e 30 

recebidas, tendo como principal recebida uma Carta do Conselho de Arquitetura do Rio 31 

de Janeiro solicitando ao CAU/AM intermediar junto à Prefeitura a participação em uma 32 

conferência com o objetivo de expor as experiências locais, considerando que o 33 

CAU/RJ foi convidado a participar de uma comissão que vai formatar a Lei que 34 

regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). O Presidente repassou a 35 

correspondência ao Conselheiro Heraldo para análise. No quinto item da pauta em 36 

Relatórios e Comunicados da Presidência, o Presidente relatou que no mês anterior 37 

participou do Fórum de Presidentes no Rio de Janeiro, onde se discutiu a “gestão” do 38 

CAU e que nesta reunião cada presidente leva os problemas e sugestões 39 
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principalmente relacionados à fiscalização, ética e a administração pública. Descreveu 40 

que aconteceram três eventos paralelamente, o Fórum de Presidentes, um evento para 41 

os arquitetos e urbanistas e outro evento para a sociedade civil. Narrou que houve uma 42 

reunião com o Vice-governador do Rio de Janeiro e a nível estadual resolveu-se que 43 

todas as empresas envolvidas com arquitetura serão registradas no CAU/RJ e que 44 

participará em todas as decisões importantes relacionadas à arquitetura. Em 45 

consequência ao relato do Presidente o Sr. Carlos de Araújo comentou que esta 46 

relação é muito importante, pois há uma grande demanda de profissionais junto ao 47 

sindicato para equiparação salarial. Informou que em São Paulo está havendo uma 48 

movimentação para greve da categoria e que isso contribuirá na valorização da 49 

profissão.  Houve então grande debate sobre os vencimentos do Arquiteto e Urbanista, 50 

e com isso o Conselheiro Geraldo expressou que este é um tema pertinente para os 51 

Conselheiros Federais levarem para discursão no CAU/BR. No sexto item da pauta 52 

como adequação ao Novo Regimento foi feita a junção das Comissões de Ética 53 

Profissional e a Comissão de Exercício Profissional, com isso o Conselho de 54 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas fica composto de três comissões ordinárias, 55 

sendo elas: Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças, 56 

Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina e a Comissão de Ensino e 57 

Formação. O presidente então lançou para votação em plenária se reelege os 58 

membros para as comissões ou se elege novos membros. Tendo em vista que esta 59 

composição se dará somente até a primeira reunião plenária do próximo ano na qual, 60 

conforme disposto no Regimento, é feita nova eleição dos menbros das comissões, 61 

votou-se e aprovou-se por unanimidade a reeleição dos membros das comissões. 62 

Ficando as comissões com a seguinte formação: 1. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, 63 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS: Ana Loureiro de Castro, Pedro 64 

Paulo Barbosa Cordeiro e Melissa Alves de Toledo. 2. COMISSÃO DE EXERCÍCIO 65 

PROFISSIONAL, ÉTICA E DISCIPLINA: Heraldo Costa dos Reis, Ana Loureiro de 66 

Castro e Paulo Roberto Aguiar de Lindemberg. 3. COMISSÃO DE ENSINO E 67 

FORMAÇÃO: Geraldo Jorge T. Valle, Maurício Rocha Carvalho e Daniel Montenegro 68 

Alfaia. Como sétimo item da pauta, o Presidente relembrou do pedido de afastamento 69 

de um ano por parte da vice-presidente, Cristiane Regina Sotto Mayor Fernandes Filho, 70 

esclarecendo também que a votação não foi realizada anteriormente porque dependia 71 

da homologação do regimento interno pelo CAU/BR. Sendo assim, o Conselheiro 72 

Geraldo Valle propôs para votação que o novo Vice-presidente do Conselho seja o 73 

Conselheiro Estadual Maurício Rocha Carvalho, por este já assinar processos internos 74 

como Diretor Financeiro, cargo extinto no novo Regimento. Após votação, foi aprovado 75 

por unanimidade que o Sr. Mauricio Rocha Carvalho é o novo vice-presidente deste 76 

Conselho. No oitavo item da pauta, o Presidente fez a leitura dos Art. 66 e 67 do 77 

Regimento interno que trata do Colegiado Permanente do CAU/AM, portanto para 78 

adequação ao Regimento foi votada e aprovada a criação do Colegiado Permanente 79 

das Entidades Estaduais dos Arquitetos e Urbanistas, com a participação do Instituto 80 

de Arquitetos do Brasil, departamento Amazonas – IAB/AM, o Sindicato dos Arquitetos 81 
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e Urbanistas do Amazonas – SINDARQ/AM, a Assossiação Brasileira dos Escritórios 82 

de Arquitetura, regional Amazonas – ASBEA/AM, o Coordenador da Cimissão de 83 

Ensino e Formação e o Coordenador da Comissão de Exercício e Ética Profissional. 84 

Participa ainda, com direito a voz e sem direito a voto, a Federação Nacional dos 85 

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Regional Norte – FENEA. Ainda neste item da 86 

pauta, o Conselheiro Heraldo Reis questionou sobre a participação do Instituto de 87 

Avaliação e Perícia – IBAPE neste colegiado, o Presidente informou que conforme 88 

Regeimento a admissão de outras entidades se dará através de ato normativo do 89 

CAU/AM. Levantou-se então a questão dos Arquitetos que exercem a atividade de 90 

Engenheiro de Segurança do Trabalho e se os mesmos precisam ser registrados em 91 

ambos os conselhos. Antes do próximo item a Conselheira Ana Loureiro solicitou a 92 

palavra e sendo atendida pelo presidente, informou que tem recebido e-mail da 93 

ouvidoria do CAU/BR. O Conselheiro Federal solicitou que fosse notificado ao CAU/BR 94 

o e-mail correto para receber e responder os e-mails da ouvidoria. Como nono item da 95 

pauta, em relato das comissões, o coordenador da Comissão de Exercício e Ética 96 

Profissional informou que o processo 005/2012 está com o membro Paulo Lindemberg 97 

para relato e solicitou que fosse agendada uma reunião com a comissão para desfecho 98 

do processo. Após o relato da CEP-CAU/AM, o coordenador da Comissão de Ensino e 99 

Formação relatou que houve duas reuniões da Assossiação Brasileira de Ensino da 100 

Arquitetura e Urbanismo - ABEA que aconteceram em São Paulo e Goiânia e que na 101 

oportunidade o Presidente da ABEA solicitou que o CAU/AM sediasse em Abril ou 102 

Maio/2014 uma reunião sobre educação e formação do arquiteto, pois devido a 103 

possível flexibilização dos curriculuns dos cursos eles estão fazendo um levantamento 104 

sobre as condições da qualidade da formação dos arquitetos em todas as 105 

universidades do Brasil, o Presidente sugeriu que este tema entrasse como item de 106 

pauta para a primeira reunião do Colegiado Permanente, o Conselheiro Federal 107 

Rodrigo Capelato alertou que em abril haverá o XX Congresso Brasieliro de Arquitetos 108 

então é preciso atentar à data a ser agendada a reunião com a ABEA. O coordenador, 109 

Geraldo Valle, narrou ainda alguns acontecimentos do Congresso. No décimo item da 110 

pauta, o Presidente informou sobre o pagamento do SICCAU e solicitou ao 111 

Conselheiro Federal uma intervenção junto ao CAU/BR. Em seguida, a Gerente Geral, 112 

Cristianne Macêdo, apresentou relatório financeiro de Janeiro a outubro/2013, 113 

comparando os dados com o mesmo período do exercício 2012 para melhor 114 

visualização das informações. Ela informou sobre a dificuldade com as RRT’s 115 

extemporâneas, esclarecendo que possivelmente terá que ressarcir os valores. O 116 

Conselheiro Federal solicitou dela a relação do quanto já foi gasto do orçamento 117 

previsto inicialmente e a mesma se propôs a trazê-lo na próxima plenária. Como 118 

décimo primeiro item da pauta, a Gerente Técnica revelou os dados quantitativos 119 

quanto às analises realizadas no setor. No décimo segundo item da pauta a 120 

Assessora de Comunicação apresentou o selo de conformidade para ser colado nas 121 

obras, de modo a incentivar a contratação de arquitetos pela sociedade. Apresentou 122 

também a arte do 2° Seminário de Arquitetura e urbanismo e após debate decidiu-se 123 
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um almoço para organização da programação do Seminário. Como décimo terceiro 124 

item da pauta, o Conselheiro Daniel Alfaia solicitou a palavra para informar que 125 

recebeu um questionamento sobre profissionais estrangeiros atuantes e a Gerente 126 

Técnica informou que nestes casos é preciso validar o diploma e solicite um registro 127 

temporário no CAU. No décimo quarto item da pauta, em palavra do Conselheiro 128 

Federal, o Sr. Rodrigo Capelato informou que durante a semana aconteceu em Brasília 129 

a Conferência Nacioanal das Cidades e como desfecho o CAU conseguiu garantir a 130 

titularidade junto ao Conselho das Cidades no seu segmento. Informou ainda que na 131 

abertura do evento a Presidente Dilma assinou a questão dos planos setoriais na 132 

abertura do evento. Entre outros informes ele solicitou que para registro em Ata, na 133 

plenária anterior houve um problema com e-mail assim não recebendo a convocação, 134 

por este motivo não compareceu.  Como décimo quinto item da pauta, como 135 

proposta extra-pauta, foi votado e aprovado o adiantamento da próxima reunião 136 

plenária para o dia 18/12/2013 (quarta-feira) no mesmo horário. Foi votado e aprovado 137 

por unanimidade que haverá recesso para os funcionários do CAU/AM a partir do dia 138 

20/12/2013 com retorno em 06/01/2013. Para constar, foi lavrada a presente ata que, 139 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, e 140 

pelo Presidente, Jaime Kuck. 141 
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