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ATA DA 32ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 30/07/2014 
 

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

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

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Trigésima Segunda 3 

Sessão Ordinária de Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, 4 

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

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

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

se os seguintes Conselheiros Titulares presentes: ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO 8 

DE CASTRO, DANIEL MONTENEGRO ALFAIA, CRISTIANE SOTTO MAYOR 9 

FERNANDES, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO, GERALDO JORGE 10 

TUPINAMVÁ DO VALE E PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO. Conforme os 11 

termos do art. 19, os Conselheiros Estadual e Federal HERALDO COSTA DOS REIS 12 

e RODRIGO CAPELATO apresentaram justificativas. O Sr. Claudemir Andrade, 13 

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Amazonas – IAB/AM e 14 

membro do Colegiado Permanente do CAU/AM também justificou sua ausência nessa 15 

plenária. No segundo item da pauta, o Presidente convidou os presentes a ouvirem o 16 

Hino Nacional Brasileiro. Como o terceiro item da pauta o Vice-Presidente 17 

Maurício Carvalho fez a leitura da Ata da 31ª Reunião Plenária que após a retificação 18 

solicitada pelo Presidente nas linhas 96 e 97, sobre a cadeira no CMDU, foi votada e 19 

aprovada por unanimidade. No quarto item da pauta o Presidente fez a leitura das 20 

correspondências recebidas. A primeira foi um convite do Instituto Brasileiro de 21 

Avaliações e Perícias (IBAPE) para jantar de comemoração do aniversário do 22 

instituto. A segunda correspondência foi um ofício do CAU/BR informando sobre a 23 

alteração no Regimento Geral, no qual foi acrescentando um parágrafo sobre a 24 

Comissão Eleitoral e recomendando que o ajuste seja feito nos Regimentos dos 25 

CAU/UFs. Sendo assim, com o objetivo de manter o Regimento conforme o do 26 

CAU/BR, o Plenário do CAU/AM decidiu ajustar o Regimento Interno incluindo o 27 

parágrafo solicitado.  A terceira correspondência foi o aviso de retorno da Conselheira 28 

Cristiane Sotto Mayor Fernandes às suas atividades no Conselho. O Presidente então 29 

passou a palavra ao Vice-Presidente para comentar algumas considerações sobre a 30 

participação no Seminário CONFEA/CREA. O vice-presidente relatou que foram 31 

debatidos vários tópicos como ensino, fiscalização e atribuições. Observou que nesse 32 

primeiro momento foi um encontro para aproximação dos conselhos. Sobre esse relato 33 

o presidente comentou que é necessário um encontro entre esses órgãos para tratar 34 

especificamente do sombreamento entre as duas áreas profissionais. Então o 35 

Conselheiro Geraldo Vale solicitando a palavra, mencionou que os órgãos estão 36 

obrigados a debater sobre esse assunto, pois há uma determinação da justiça que 37 

defini prazos para que isso ocorra. Tendo gerado debate sobre as atribuições e o 38 

exercício da profissão do arquiteto e urbanista. Como quinto item da pauta, o 39 

Presidente passou a palavra ao seu Assessor José Bessa para informar sobre os termos 40 
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de cooperação técnica com outros órgãos, o Assessor informou que um dos tópicos 41 

especificados no Planejamento Estratégico do CAU/AM são os convênios a serem 42 

firmados com outros órgãos, mencionou que está trabalhando para apresentar a minuta 43 

do Termo ao SEMAS e ao MANAUSTRANS para análise e posterior assinatura.  44 

Sobre planejamento estratégico o Presidente convidou os presentes a participarem da 45 

reunião que acontecerá dia 14 de agosto com a empresa responsável pelo auxílio na 46 

elaboração dos planejamentos estratégicos dos CAU. Ainda neste item o Presidente 47 

comentou sobre o aplicativo de fiscalização lançado pelo CAU/BR e informou que os 48 

conselheiros estão aptos para usá-lo no período de testes.  O Presidente também 49 

convidou os Conselheiros para participarem do Seminário de Mobilidade Urbana que 50 

ocorrerá na UFAM, ele demonstrou preocupação com o risco de associação do nome 51 

do CAU/AM com o nome de alguns políticos e lhe foi esclarecido que essas 52 

audiências estão sendo realizadas pela Comissão de Legislação Participativa da 53 

Câmara Municipal. O Assessor do Presidente ainda informou que a vinda do 54 

palestrante Roberto Montezuma será custeada pela Comissão acima mencionada. Em 55 

seguida o Presidente questionou sobre a participação na Feira Construnorte e após a 56 

apresentação dos orçamentos para montagem do stand feita pelo Assessor, o Plenário 57 

do CAU decidiu que não será interessante a participação do CAU/AM na Feira, pois 58 

ela não trará o retorno esperado. Ainda neste item o Presidente também informou que 59 

os debates no Fórum de Presidentes em que participou giraram em torno da discussão 60 

do compartilhamento do SICCAU.  No sexto item da pauta, o Conselheiro Pedro 61 

Paulo comentou que três audiências da Comissão de Exercício Profissional, Ética e 62 

Disciplina foram remarcadas porque o profissional encontra-se em Belém e as 63 

audiências deverão ser realizadas em conjunto com o CAU/PA através de vídeo 64 

conferência. Nenhuma das outras comissões tiveram relatos a serem apresentados. 65 

Como sétimo item da pauta o Presidente informou que a Gerente Geral está em 66 

período de férias. No oitavo item da pauta, o Agente de Fiscalização apresentou o 67 

relatório quantitativo das ações do setor no mês de Julho. E o Assessor do Presidente 68 

mencionou que com a chegada do Assistente de Atendimento as solicitações de 69 

Registro estão sendo atendidas em curto prazo.  Para constar, foi lavrada a presente 70 

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

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