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ATA DA 43ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 10/06/2015 

 

Às nove horas de dez de junho do ano de dois mil e quinze, na sede do Conselho de 1 

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

Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária de 3 

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

Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Gerente Geral 5 

CRISTIANNE DA SILVA MACÊDO. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro 6 

item da pauta, fez a verificação do quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros 7 

Titulares presentes: ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, ANTÔNIO 8 

CARLOS RODRIGUES SILVA, CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO, 9 

DARCLEINE COSTA MANARTE, EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE, HERALDO 10 

COSTA DOS REIS, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO e PEDRO PAULO BARBOSA 11 

CORDEIRO. Participou, também, o Conselheiro Federal Suplente GONZALO 12 

RENATO NUNEZ MELGAR e o representante do IAB-AM DEUSDEDITH 13 

MONTEIRO DE CASTRO FILHO. No segundo item da pauta, o Presidente convidou 14 

os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Como o terceiro item da pauta a 15 

gerente geral fez a leitura da Ata da 42ª Sessão Plenária sendo aprovada por 16 

unanimidade. No quarto item da pauta foi informado sobre as correspondências 17 

expedidas pelo CAU/AM, sendo dois ofícios à Câmara Municipal de Manaus, um 18 

referente à solicitação de participação do CAU/AM no Conselho Municipal de 19 

Desenvolvimento Urbano – CMDU e o outro solicitando informações sobre o 20 

cronograma de implantação efetiva relacionada ao “Habite-se Simplificado”; outra 21 

correspondência do CAU/AM foi o ofício encaminhado ao Departamento Nacional de 22 

Infraestrutura de Transporte – DNIT solicitando cópia do projeto do novo Porto da 23 

Manaus Moderna. Com relação às correspondências recebidas, tem-se o ofício da 24 

Secretaria de Estado da Cultura - SEC que solicita ao CAU/AM a indicação de 25 

Arquitetos e Urbanistas do Conselho para compor a comissão julgadora do Festival 26 

Folclórico do Amazonas que acontecerá no período de 3 de julho a 26 de julho de 2015 27 

no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Apresentou, também, o convite para a 28 

participação do I Seminário da Comissão e Organização – COA do CAU/BR, ficando a 29 

cargo da COAPF – CAU/AM decidir quem representará o CAU/AM no evento em 30 

questão. Em seguida, foi lida a solicitação de licenciamento do conselheiro Heraldo 31 

Costa dos Reis no período de 10 de junho de 2015 a 10 de junho de 2016, devido à 32 

incompatibilidade do seu horário com as atividades do conselho. Na oportunidade, foi 33 

dada à palavra ao referido conselheiro que expôs os motivos do seu afastamento. Como 34 

quinto item da pauta, o Presidente comentou sua participação na 1ª Reunião 35 

Extraordinária do Fórum dos Presidentes do CAU realizada em Brasília, onde foi 36 

discutido sobre a formulação de estratégia conjunta para promoção e fiscalização da 37 

Resolução n° 51 do CAU/BR, salientando que alguns Presidentes já estão atuando na 38 

divulgação junto às Prefeituras. Na oportunidade falou do posicionamento do CAU/AM 39 

com relação a disseminação da Resolução nº 51 que teria como estratégia atuar, 40 

prioritariamente, em Manaus, tendo em vista a maior concentração de profissionais do 41 

Estado, para, posteriormente, atuar nos demais municípios do Amazonas, o que gerou 42 

grande debate entre os presentes. Retomando a palavra, o Presidente informou, ainda 43 

sobre o Fórum dos Presidentes, que foi elaborado manifestação de apoio de todos os 44 
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Presidentes do CAU ao Presidente do CAU/PA, tendo em vista sua atuação ao combate 45 

da reserva técnica naquele Estado, ficando decidido que os demais conselhos precisam 46 

atuar nessa premissa. Em seguida, comunicou da sua ausência junto ao Conselho no 47 

período de 7 a 31 de julho do corrente ano, em virtude de viagem ao exterior. o 48 

Presidente passou à palavra a gerente técnica, Gabriela Marques, que apresentou o 49 

relatório de fiscalização no período de janeiro a maio de 2015, salientando que foi 50 

elaborado o planejamento de atuação da fiscalização a partir de março do presente ano, 51 

atuando, no primeiro momento, perante as Instituições de Ensino, juntamente, com a 52 

Comissão de Ensino e Formação Profissional - CEF do CAU/AM, a fim de orientá-los 53 

quanto à importância de emitir Registro de Responsabilidade Técnica – RRT das 54 

disciplinas lecionadas, bem como do uso do Sistema de Informação e Comunicação do 55 

CAU - SICCAU. Salientou, ainda, dos levantamentos realizados no SICCAU para 56 

identificar as empresas que possuem profissionais com Registro de Cargo e Função, 57 

mas que não estão registradas no Conselho, bem como as empresas que migraram do 58 

antigo conselho, mas estão irregular perante o CAU/AM e, por fim, as que estão 59 

registradas, porém, sem responsável técnico. No sexto item da pauta o Presidente 60 

passou a palavra aos representantes das Comissões Ordinárias para respectivos relatos. 61 

Como Relato da Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina, a 62 

Coordenadora, Ana Luiza Souto Loureiro, passou à palavra ao relator do processo ético  63 

043/2014, Conselheiro Pedro Paulo Barboza Cordeiro, para a leitura do seu relatório, 64 

parecer e voto, sendo o mesmo aprovado com 7 (sete) votos favoráveis, 0 (zero) voto 65 

contrário e 1 (uma) abstenção. A comissão relatou ainda sobre o recebimento da 66 

deliberação do Plenário do CAU/BR referente ao julgamento de recurso em processo 67 

ético disciplinar nº 005/2012 que resultou na Deliberação nº. 012/2015 – CED-68 

CAU/BR. Na oportunidade, o Coordenador da CEPED à época, conselheiro Heraldo 69 

Costa dos Reis, fez um breve relato do processo em questão. Como relato da Comissão 70 

de Organização, Administração, Planejamento e Finanças - COAPF, o coordenador 71 

passou à palavra a gerente geral, Cristianne da Silva Macêdo, para apresentação do 72 

relatório financeiro trimestral o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 73 

passou-se a palavra ao Coordenador da Comissão Especial de Políticas Públicas, 74 

Urbanas e Ambientais – CEPPPUA-CAU/AM que informou da reunião realizada com 75 

os seus membros para tratar acerca do tombamento das obras do Arquiteto e Urbanista 76 

Severiano Mário Porto, definindo calendário para da relação das obras e justificativas 77 

junto à Assembleia Legislativa, com o prazo até julho/2015. Como último item da 78 

pauta, o Conselheiro Federal suplente relatou sobre as atividades em Brasília, dentre 79 

elas a vigência da Resolução 51 do CAU/BR, juntamente com a sua divulgação por 80 

meio do material elaborado pelo Conselho Federal. Ressaltou o trabalho da Comissão 81 

de Finanças do CAU/AM com relação a entrega do Relatório de Gestão em tempo hábil 82 

ao Tribunal de Contas. Na oportunidade, o Presidente solicitou a palavra para agradecer 83 

a atuação da referida comissão bem como de todos os envolvidos em tal demanda. O 84 

Conselheiro Federal suplente retomou a palavra para comunicar sobre a realização do 85 

Seminário da CEP do CAU/BR com o intuito de analisar as suas Resoluções. Falou que 86 

o Conselho Federal realizou na sua última reunião plenária homenagem aos Arquitetos e 87 

Urbanistas Lelé e Miguel Pereira, por completarem um ano de falecidos. Após, o 88 

Presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Para constar foi lavrada 89 

a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, Cristianne da Silva 90 

Macêdo, pelo Presidente e demais conselheiros titulares presentes. 91 
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