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ATA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 03/07/2014 
 

Às dez horas e quinze minutos de três de julho do ano de dois mil e catorze, 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 Trigésima Primeira 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: ANA LUIZA SOUTO 7 

LOUREIRO DE CASTRO, DANIEL MONTENEGRO ALFAIA, HELDER ALEXANDRE 8 

AMORIM PEREIRA, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO e PEDRO PAULO BARBOSA 9 

CORDEIRO. Conforme os termos do art. 19, os Conselheiros Estaduais HERALDO COSTA 10 

DOS REIS, GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE, MELISSA ALVES DE TOLEDO e 11 

o Conselheiro Federal RODRIGO CAPELATO apresentaram justificativa. Participou também o 12 

Sr. Claudemir Andrade, Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Amazonas 13 

– IAB/AM e membro do Colegiado Permanente do CAU/AM. No segundo item da pauta, o 14 

Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Como o terceiro item 15 

da pauta a secretária fez a leitura da Ata da 30ª Reunião Plenária que foi votada e aprovada por 16 

unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou à Secretária que encaminhasse as Atas aos com 17 

antecedência para que os Conselheiros pudessem ter conhecimento prévio e possíveis 18 

contribuições. No quarto item da pauta o Presidente fez a leitura das correspondências 19 

recebidas. Uma delas um ofício da Secretaria de Infraestrutura relatando sobre o pagamento de 20 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e o Presidente mencionou a dificuldade dos órgãos 21 

públicos para cumprimento dos prazos dos boletos de RRT, esclareceu que na próxima plenária 22 

ampliada será discutida a proposta para diminuição do prazo de pagamento dos boletos, de 30 23 

para 5 dias. Mencionou que para o profissional não será um problema, porém para os órgãos 24 

públicos será muito difícil efetuar o pagamento no prazo. Em seguida o Sr. Claudemir Andrade 25 

solicitou a palavra e, sendo atendido pelo Presidente, comentou que tomou ciência da vinda de 26 

um colega ao CAU para preencher um RRT e o mesmo não conseguiu resolver o problema, pois 27 

lhe foi informado que ele não pode preenchê-los porque está abaixo do piso salarial do arquiteto 28 

por investir um cargo comissionado em um órgão público. A Gerente Técnica informou que este 29 

profissional veio com o intuito de preencher um Registro de Cargo-Função e o mesmo não 30 

conseguiu, pois, realmente, esse tipo de RRT só pode ser aprovado mediante a comprovação do 31 

salário base. Ela ainda esclareceu que isso não impede o profissional de registrar as suas 32 

atividades simples. Também informou que houve uma oficina direcionada especificamente aos 33 

profissionais deste órgão sobre preenchimento de Registro de Responsabilidade Técnica. Com 34 

esse informe iniciou-se um debate sobre RRT e acervo técnico de arquitetos que atuam na esfera 35 

pública e privada. Após a discursão, o Presidente questionou ao seu Assessor o andamento do 36 

Termo de Cooperação com o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano - 37 

IMPLURB, informando que houve uma reunião com o Sr. Telamon Firmino sobre esse Termo. 38 

Em resposta, o Assessor da Presidência comunicou que estão elaborando uma planilha para a 39 

inserção dos dados de alvarás no sistema de fiscalização do CAU. O Presidente aproveitou e 40 

questionou também sobre o Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Engenharia e 41 

Agronomia do Amazonas – CREA/AM. O Assessor informou que o Termo já foi elaborado e 42 

está sendo ajustado conforme orientações da Assessoria Jurídica. Como quinto item da pauta, 43 

em relatos da presidência, o Presidente informou que o CAU/AM estava em processo de 44 

aquisição do Aplicativo de Fiscalização “Arquiteto Protagonista”, porém o CAU/BR lançou um 45 
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produto similar gratuito e com a oportunidade da aquisição sem nenhum custo aguardaremos as 46 

finalizações do CAU/BR. O presidente ainda esclareceu que o CAU/AM participou das 47 

audiências públicas promovidas Câmara Municipal sobre Mobilidade Urbana unicamente como 48 

órgão interessado no Tema e não com interesses políticos partidários. Informou que em Agosto 49 

haverá um Seminário sobre o Tema a ser ministrado pelo Sr. Roberto Montezuma, evento esse 50 

que será promovido pelo CAU/AM, a Universidade Federal do Amazonas e a Comissão de 51 

Participação Legislativa. Ainda neste item, o Presidente mencionou sobre a Reunião que 52 

aconteceu em Palmas e sobre a Carta de Palmas. Mencionou também que nesta quinta-feira 53 

acontecerá um Fórum de Presidentes onde será debatido o compartilhamento do SICCAU, com 54 

apresentação de um estudo sobre as vantagens e desvantagens dos custos compartilhados ou 55 

individualizados. Informou que não conseguirá participar dessa reunião porque a convocação 56 

não veio em tempo suficiente para organização da viagem. Mencionou ainda que participará do 57 

15º Fórum de Presidentes em Aracaju – SE nos dias 28 e 29/07 para considerações finais sobre o 58 

tema de compartilhamento do SICCAU. Mencionou também sobre a segunda visita da empresa 59 

que está auxiliando na elaboração do planejamento estratégico dos CAUs que acontecerá no dia 60 

14 de agosto. Também aproveitou este item para apresentar aos presentes o contratado para o 61 

Cargo de Assistente de Atendimento, Sr. Daniel Ewerton Cristovao, aprovado no Concurso 62 

Público. Após os relatos, iniciou-se um grande debate sobre a Tabela de Honorários e seus 63 

benefícios para os escritórios de arquitetura. Durante a discursão o Presidente solicitou que fosse 64 

verificado junto ao Conselheiro Odilo Almeida, criador da Tabela, uma palestra para orientações 65 

no uso da Tabela. O Assessor informou ao plenário que as negociações para esta palestra já 66 

foram iniciadas e que o Conselheiro Odilo respondeu informando os custos e disponibilizando o 67 

dia 08/08/2014 no período da tarde, totalizando 6 horas de palestra. O Sr. Claudemir Andrade, 68 

solicitando a palavra, orientou que o evento fosse realizado para poucos participantes, pois há 69 

treinamento prático da Tabela e mencionou ainda que 6 horas é um tempo muito curto para o 70 

treinamento. Então o Presidente solicitou que fosse verificado outra data que o Conselheiro 71 

Odilo Almeida esteja disponível. O Conselheiro Pedro Paulo questionou se o treinamento não 72 

poderia acontecer na Feira Construnorte e a Gerente Geral informou que ainda não há certeza da 73 

participação do CAU no evento, informando que recebeu uma proposta na qual a Feira doaria o 74 

espaço e o CAU/AM arcaria somente com o Stand, porém, mesmo assim, o valor estava acima 75 

do previsto. Citou que a organizadora da Feira passou um contato de uma empresa para o serviço 76 

de stand mais acessível e que está aguardando a proposta dessa empresa. Ainda neste item, o 77 

Presidente expôs ao Plenário a solicitação do apoio na divulgação de um curso de pós-graduação 78 

de Perícias Judiciais e o Plenário decidiu que manterá a opção de não divulgar os cursos de pós-79 

graduação que não sejam de instituições regulamentadas locais. No sexto item da pauta o 80 

Presidente informou a publicação do Regulamento Eleitoral do CAU e esclareceu que foi 81 

divulgada no site oficial do CAU/AM uma chamada pública para os profissionais que tivessem 82 

interesse em compor a Comissão Eleitoral do Amazonas, porém não houve inscritos. Sendo 83 

assim, foram indicados os nomes dos Arq. e Urbs. Klydson Fonseca Fontenele, Werner Deimling 84 

Albuquerque e Leonardo Normando Carvalho, além dos nomes Renata Farias Scherer e Rejane 85 

Leite Silva. Após a verificação dos nomes foram vedados os Senhores Leonardo Normando 86 

Carvalho, Renata Farias Scherer e Rejane Leite Silva por não cumprirem os requisitos 87 

especificados na Resolução 81. Então foi indicado o Arq. e Urb. Marco Lúcio Araújo de Freitas 88 

Pinto. Posteriormente às validações dos requisitos dos profissionais indicados e a aceitação 89 

dos mesmos para compor a Comissão, o Plenário do CAU/AM homologou a Comissão 90 

Eleitoral do Amazonas CE/AM integrada pelos profissionais Arquitetos e Urbanistas 91 

Klydson Fonseca Fontenele, Werner Deimling Albuquerque e Marco Lúcio Araújo de 92 
Freitas Pinto.  Como sétimo item da pauta, o Presidente apresentou ao Plenário a Portaria 93 
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Normativa 01 que trata da compensação de banco de horas para os funcionários do CAU/AM. 94 

Ainda neste item, o Presidente informou que o IMPLURB solicitou uma cadeira no Conselho 95 

Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU para o CAU/AM. Comentou também que já 96 

participou de reuniões com o Presidente do CMDU para debater o assunto.  No oitavo item da 97 

pauta, a Gerente Geral apresentou o relatório financeiro dos meses de janeiro a maio, 98 

comparando-os com o mesmo período do ano de 2013. O presidente alertou para a importância 99 

do registros de responsabilidade técnica das atividades dos profissionais que atuam na área de 100 

interiores. Ele ainda mencionou que o CAU/BR não repassou a parcela do fundo de apoio porque 101 

o CAU/AM tem algumas pendências no sistema. A Gerente Geral esclareceu que devido à 102 

prestação de contas do TCU foi preciso priorizar os relatórios para auditoria. Como nono item 103 

da pauta, o Agente de Fiscalização apresentou relatório do setor, informando que está atuando 104 

com o IGEO no qual a Gerente Técnica insere as demandas no sistema para depois haver a 105 

fiscalização. No décimo item da pauta, o Presidente passou à palavra ao Sr. Claudemir Andrade 106 

e o mesmo deu retorno sobre a reunião do Congresso Pan–Americano, em Costa Rica, em que 107 

participou como integrante do Comitê. Informou que o próximo Congresso está agendado para 108 

abril/2016. Como item extra pauta o Presidente justificou a ausência do Conselheiro Federal e 109 

mencionou que ele auxiliará a Comissão Eleitoral do Amazonas por fazer parte da Comissão 110 

Eleitoral Nacional.  Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 111 

assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, pelo Presidente, Jaime Kuck e pelos demais 112 

presentes. 113 
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