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ATA DA 26ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 22/01/2014 
 

Às dez horas e trinta minutos de vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e catorze, na 1 

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

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada, em segunda convocação 3 

por não atingir o quórum necessário em primeira convocação no dia quinze de janeiro 4 

de dois mil e catorze, a Vigésima Sexta Sessão Ordinária de Plenária do Conselho de 5 

Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, sob a direção do Presidente, Arquiteto e 6 

Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Secretária Geral NAYARA OLIVEIRA 7 

SOUZA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, fez 8 

a verificação do quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros Titulares 9 

presentes: PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, MELISSA ALVES TOLEDO, 10 

HERALDO COSTA DOS REIS, GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE, ANA 11 

LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, PAULO ROBERTO AGUIAR DE 12 

LINDEMBERG, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO e como visitantes o Senhor CARLOS 13 

ANTÔNIO DE ARAÚJO, presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do 14 

Amazonas – SINDARQ/AM. Conforme os termos do art. 19, somente o Conselheiro 15 

Federal Rodrigo Capelato apresentou justificativa. Como segundo item da pauta, o 16 

Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. No terceiro 17 

item da pauta, a secretária fez a leitura da Ata da 25ª Reunião Plenária e, após a 18 

solicitação de inclusão da resposta ao pedido do Presidente do IAB para o uso do pátio 19 

em encontros entre os arquitetos, foi aprovada por unanimidade. Como quarto item da 20 

pauta, o presidente fez a leitura das correspondências expedidas e recebidas, tendo 21 

como recebidas um convite da Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da 22 

Universidade Nilton Lins para palestra a ser ministrada aos iniciantes do curso, na qual 23 

ele participou e um convite para posse do Presidente do Conselho Regional de 24 

Economia em 30 de Janeiro acertando-se que o vice-presidente irá representar o 25 

CAU/AM. Como expedidas, as principais foram os ofícios expedidos pelo setor de 26 

fiscalização. O primeiro foi para a empresa organizadora do concurso do Hospital 27 

Universitário Getúlio Vargas - HUGV, solicitando retificação do edital quanto ao cargo 28 

de Engenheiro de Segurança do Trabalho, o presidente esclareceu que foi necessário 29 

encaminhar o ofício à Brasília e que estamos aguardando uma resposta; outro ofício foi 30 

para a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES sobre o 31 

Processo Seletivo informou que houve uma reunião para tratar do assunto e o 32 

Conselheiro Geraldo Valle interviu questionando se o órgão é estadual, se presta 33 

serviços para o estado, se é um órgão autônomo ou subordinado a alguma secretaria 34 

para saber as medidas cabíveis, o presidente solicitou que esta questão fosse 35 

verificada para decidir quais providências deverão ser tomadas.  No quinto item da 36 

pauta, o presidente informou que dia 23/01 haverá o 1° Fórum de Presidentes de 2014 37 
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no qual será debatida, entre outros temas, a suspensão da Resolução 51-CAU/BR e a 38 

proposta de gestão do Centro de Serviços Compartilhados onde o SICCAU terá seu 39 

custo e manutenção compartilhados entre todos os CAU/UF’s. Houve então grande 40 

debate sobre os benefícios e preocupações dessa proposta. O Conselheiro Maurício 41 

acrescentou que na última reunião do CAU/BR houve uma grande discursão sobre a 42 

dificuldade dos recursos para pagamento e ainda informou que três CAU/UF’s sairam 43 

do CAU mínimo. O Presidente mencionou também que dia 24/01 haverá Plenária 44 

Ampliada do CAU/BR e 25/01 haverá uma pauta especial para debate do planejamento 45 

estratégico do CAU. O Presidente relatou ainda que haverá o 1° Conferência Nacional 46 

de Arquitetos e Urbanistas e o XX Congresso Brasileiro de Arquitetos em Fortaleza no 47 

mês de abril. Ainda neste item da pauta, o Presidente divulgou que a resultado da 48 

prova objetiva do concurso do CAU/AM já foi publicado e que agora estamos no 49 

aguardo do resultado da prova discursiva e do resultado final. Como sexto item da 50 

pauta, o Conselheiro Maurício Rocha Carvalho foi eleito em votação secreta, por 05 51 

(cinco) votos contra 01 (um) para o Conselheiro Pedro Paulo, para o cargo de Vice-52 

Presidente do Conselho, o mesmo aceitou o cargo.  Ainda neste item da pauta, foram 53 

eleitos os coordenadores e respectivas composições das comissões, ficando assim 54 

constituídas: Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina: Coordenador 55 

Heraldo Costa dos Reis e membros Pedro Paulo Barbosa Cordeiro e Paulo Roberto 56 

Aguiar de Lindemberg; Comissão de Ensino e Formação: Coordenador Geraldo Jorge 57 

Tupinambá do Valle e membros Melissa Alves de Toledo e Daniel Montenegro Alfaia; 58 

Comissão de Administração, Planejamento e Finanças: Coordenadora Ana Luiza Souto 59 

Loureiro de Castro e membros Pedro Paulo Barbosa Cordeiro e Maurício Rocha 60 

Carvalho. No sétimo item da pauta, o conselheiro Heraldo Reis relatou sobre o 61 

processo da Síbia Arakaki informando que houve uma reunião para análise dos 62 

documentos que foram anexados pela testemunha da denunciada, informou ainda 63 

sobre a publicação da resolução que trata das sanções e penalidades. No oitavo item 64 

da pauta a Gerente Geral informou sobre os prazos para a Prestação de Contas 2013. 65 

Como nono item da pauta a Assessora de Comunicação expôs os orçamentos para 66 

participação da Feria Construnorte e decidiu-se que o CAU participará com um stand 67 

menor, tendo sua marca divulgada no material da Feira. Ela ainda apresentou o modelo 68 

para placa a ser colocada na área externa da sede para melhorar sua identificação, 69 

sendo este modificado e aprovado por unanimidade. Para constar, foi lavrada a 70 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira 71 

Souza Santos, pelo Presidente Jaime Kuck e pelos presentes. 72 
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