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ATA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 28/05/2014 
 

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

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

– Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Trigésima Sessão Ordinária de Plenária do 3 

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

Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Secretária Geral NAYARA OLIVEIRA SOUZA 5 

SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, fez a verificação do 6 

quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros Titulares presentes: DANIEL 7 

MONTENEGRO ALFAIA, HERALDO COSTA DOS REIS, MELISSA ALVES TOLEDO, 8 

PAULO ROBERTO AGUIAR DE LINDENBERG e o Conselheiro Federal RODRIGO 9 

CAPELATO. Conforme os termos do art. 19, os Conselheiros Estaduais ANA LUIZA SOUTO 10 

LOUREIRO DE CASTRO, GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE e MAURÍCIO 11 

ROCHA CARVALHO apresentaram justificativa. No segundo item da pauta, o Presidente 12 

convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida foi aprovado a 13 

alteração do item 6 para item 3 da pauta. No terceiro item da pauta o Presidente apresentou os 14 

contratados que foram admitidos através do Concurso Público, para os cargos de Agente de 15 

Fiscalização, André Farias Ribas e Assessoria jurídica, Ednara Kellen de Lima Soares. Como 16 

quarto item da pauta a secretária fez a leitura da Ata da 29ª Reunião Plenária que foi votada e 17 

aprovada por unanimidade. No quinto item da pauta, o presidente fez a leitura das 18 

correspondências recebidas, sendo a primeira um convite da Câmara Municipal para discursão 19 

do Plano de Habitação Social que acontecerá dia 05/06/2014. A segunda foi o Ofício da 20 

Secretaria da Região Metropolitana de Manaus encaminhando a cópia do Plano da Região 21 

Metropolitana, conforme solicitado anteriormente pelo CAU/AM. Então o Conselheiro Heraldo 22 

Costa dos Reis questionou o status do Plano de Mobilidade e foi respondido que as audiências 23 

promovidas pela Câmara já foram encerradas. A terceira correspondência foi um Ofício do 24 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas solicitando uma cópia da 25 

documentação de um profissional que é Arquiteto e Urbanista e Engenheiro. Como sexto item 26 

da pauta, o Presidente relatou a viagem à Brasília juntamente com a Gerente Geral para tratar do 27 

relatório do TCU. Citou também a sua participação em palestras para formandos do Curso de 28 

Arquitetura e Urbanismo. Informou sobre o treinamento ocorrido em Brasília para os Assessores 29 

Jurídicos dos CAUs e passou a palavra à advogada Ednara Kellem de Lima Soares para algumas 30 

considerações. Ela relatou que participou do evento uma parcela dos assessores e que foram 31 

discutidas algumas situações, sendo essas encaminhadas aos setores responsáveis, esclareceu a 32 

necessidade do cumprimento da Lei durante prazo eleitoral para contratações. Informou que 33 

pode verificar que as demandas entre os CAUs são comuns. Na oportunidade o Presidente 34 

agradeceu ao Sr. Enysson Alcântara Barroso pelas contribuições ao CAU/AM e ao Sr. 35 

Deusdedith Monteiro de Castro Filho pela colaboração e apoio no firmamento da fiscalização. 36 

Agradeceu ainda à Janayna Vitorino e Alane Ferreira pelas contribuições. Comentou a 37 

possibilidade da contratação de uma empresa para realização de 2 eventos a ser realizados pelo 38 

CAU/AM até o fim do ano. Ainda neste item informou que não conseguiu participar do Fórum 39 

de Presidentes e que o próximo acontecerá em Julho. Após os relatos o Conselheiro Federal 40 

Rodrigo Capelato solicitou a palavra e sendo atendido pelo presidente informou que foi 41 

convidado a participar da Comissão Eleitoral e debater seu Regulamento.  Em seguida foi 42 

aprovado a alteração do item 10 para item 7 da pauta. Como sétimo item da pauta, o Presidente 43 

passou a palavra ao Conselheiro Federal Rodrigo Capelato que continuou esclarecendo alguns 44 

pontos sobre as eleições do dia 05 de Novembro. Informou que o Regulamento será simples e 45 
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publicado em Junho, mencionou que as chapas serão compostas proporcionalmente ao número 46 

de arquitetos votantes. Sugeriu que fosse entregue na próxima plenária os nomes dos arquitetos e 47 

urbanistas para composição da Comissão Eleitoral do CAU/AM. Sobre a Comissão de Finanças 48 

informou que as reprogramações foram aprovadas e que para a prestação de contas ao TCU do 49 

CAU/AM está pendente somente o relatório da auditoria externa. Comentou ainda sobre a 50 

regulamentação dos escritórios de arquitetura como optantes pelo simples e sobre a possibilidade 51 

de financiamento de Projetos e Execuções de obras para os profissionais. Informou ainda que a 52 

reunião do Fundo de Apoio será dia 4 de junho antecedendo a plenária do CAU/BR. No oitavo 53 

item da pauta, em Relatos das Comissões, o Conselheiro Heraldo Costa dos Reis informou 54 

sobre a reunião da Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina e indicou o 55 

Conselheiro Paulo Roberto Aguiar de Lindenberg para ser relator do Processo 086/2013. Relatou 56 

ainda sobre os procedimentos de análise de cancelamento de RRT e RRT extemporânea pela 57 

CEPED. Após o relato da CEPED, os conselheiros Daniel Montenegro Alfaia e Melissa Alves 58 

Toledo, membros da Comissão de Ensino e Formação, relataram o problema da regularização 59 

das Universidades junto ao Conselho. Após este informe, foi votada e aprovada por unanimidade 60 

a Deliberação 01 da Comissão de Ensino e Formação que define prazos para inserção da lista de 61 

formandos no SICCAU pelo coordenador da Instituição; define prazos para a Gerência Técnica 62 

efetivar os registros profissionais e define circunstâncias para Registros Emergenciais. Como 63 

nono item da pauta, o plenário ratificou a Deliberação Ad Referendum, votando e aprovando o 64 

relatório da Prestação de Contas do TCU. No décimo item da pauta, o Agente de Fiscalização 65 

Deusdedith Monteiro apresentou um relatório do setor especificando as atividades iniciais e o 66 

desenvolvimento da fiscalização o CAU/AM. Apresentou o quantitativo dos atendimentos e 67 

ações da fiscalização. Relatou que está repassando ao Novo Agente de Fiscalização a 68 

importância dos Termos de Cooperações Técnicas com outros órgãos. Aproveitou para agradecer 69 

a oportunidade de contribuir com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. Como 70 

proposta extra pauta, foi votado e aprovado a Placa de identificação da Obra do CAU/AM, 71 

também foi aprovado que durante a Copa do Mundo em jogos em Manaus não haverá expediente 72 

e em dias de jogos da Seleção Brasileira o expediente será até meio dia. Para constar, foi lavrada 73 

a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza 74 

Santos, pelo Presidente, Jaime Kuck e pelos demais presentes. 75 
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