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ATA DA 46ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 16/09/2015 

 

Às nove horas e trinta minutos de dezesseis de setembro do ano de dois mil e quinze, na 1 

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

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada a Quadragésima Sexta 3 

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

sob a direção do Presidente em exercício, Arquiteto e Urbanista MAURÍCIO ROCHA 5 

CARVALHO, e secretariada pela Gerente Geral CRISTIANNE DA SILVA MACÊDO. 6 

O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, fez a verificação do 7 

quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros Titular presentes: ANA LUIZA 8 

SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA, 9 

CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO, DEUSDEDITH MONTEIRO DE 10 

CASTRO FILHO, EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE e PEDRO PAULO 11 

BARBOSA CORDEIRO. Estiveram presentes os Conselheiros Suplentes: GERALDO 12 

JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE e IVONE ROCHA DE SOUSA LEITE. Conforme 13 

os termos do art. 19 do Regimento Interno do CAU/AM, os Conselheiros Estaduais 14 

DARCLEINE COSTA MANARTE e JAIME KUCK apresentaram justificativa de falta. 15 

Também, foram justificadas as ausências do Conselheiro Federal CLAUDEMIR JOSÉ 16 

ANDRADE e seu Suplente GONZALO RENATO NUNEZ MELGAR. No segundo 17 

item da pauta, o Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional 18 

Brasileiro. Como o terceiro item da pauta o Assessor da Presidência fez a leitura da 19 

Ata da 45ª Sessão Plenária sendo aprovada por unanimidade. No quarto item da pauta 20 

sobre as correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, o presidente da sessão 21 

informou sobre o acidente ocorrido na manhã do dia 16/09/2015 onde parte da obra de 22 

ampliação do Hospital Adventista desabou e o fiscal do CAU/AM, André Ribas se 23 

deslocou até o local para apuração dos fatos e que posteriormente o CAU/AM emitiria 24 

uma nota oficial. Foi informado aos conselheiros que a Conselheira Estadual Suplente 25 

SIMONE LITWIN PRESTES, encaminhou ao CAU/AM uma carta solicitando o 26 

afastamento por um ano das atividades do Conselho, na oportunidade a Conselheira 27 

Estadual Titular ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, também encaminhou 28 

carta solicitando o afastamento por seis meses das atividades do Conselho. O presidente 29 

destacou o encaminhamento do Ofício n.º 143/2015/CAU/AM, a Prefeitura de Manaus, 30 

solicitando a nomeação dos representantes do CAU/AM a cadeira do CMDU. Dentre as 31 

demais correspondências recebidas, foi informado que o IPHAN encaminhou o Ofício 32 

Circular nº 003/2015 e o Edital CNPC nº 01/2015 convidando o CAU/AM a participar 33 

do processo eleitoral de renovação dos Colegiados do Conselho Nacional de Política 34 

Cultural (CNPC), foi solicitado pelo presidente o encaminhamento do Ofício e Edital 35 

aos Conselheiros para se manifestarem sobre o assunto. Na oportunidade, o Conselheiro 36 

CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO, manifestou interesse em verificar as 37 

informações e se dispôs a participar. O presidente ressaltou a importância da 38 

participação do CAU/AM neste tipo de atividade.  Ainda nos relatos de 39 

correspondências, o CAU/AM recebeu o convite da Comissão de Meio Ambiente e 40 

Desenvolvimento Regional Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado do 41 

Amazonas (ALEAM) para participar de debate no dia 18/09/2015 as 8:00, no Auditório 42 

Senador João Bosco sobre “PROSAMIM e os Impactos Ambientais nos Igarapés de 43 

Manaus”, promovido em parceira com o Ministério Público Federal (MPF) e o Instituto 44 
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Amazônico de Cidadania (IACI), conforme Ofício Circular nº 45 

002/2015/CAAMA/ALEAM. Outro convite recebido foi encaminhado pela Frente 46 

Popular em Defesa da Mobilidade Urbana para reunião tendo como pauta o passe livre 47 

estudantil. Foi registrado ainda o convite recebido da AsBEA para participar do evento 48 

Conjuntura AsBEA que foi realizado na cidade de São Paulo no início do mês de 49 

setembro. Após a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, foi 50 

informado que já houve a contratação do estagiário de comunicação o acadêmico 51 

Maycon da Rocha Nascimento que no momento estava externo cobrindo a ação da 52 

fiscalização no acidente do Hospital Adventista, em conversa com o estagiário o 53 

presidente informou que algumas ideias e iniciativas discutidas já poderiam ser 54 

observadas em curto prazo vinculadas a ações já existentes como palestras de 55 

apresentação do CAU/AM às instituições de ensino, ministradas pela gerente técnica 56 

Gabriela Marques ou pelo assessor da presidência José Augusto Bessa Júnior. O 57 

assessor da presidência José Augusto Bessa Júnior, destacou que apesar de pouco 58 

tempo, o estagiário de comunicação, tem produzido diariamente o clipping local e que 59 

posteriormente será elaborado um boletim para envio aos profissionais similar ao 60 

desenvolvido pelo CAU/BR. Foi sugerido pelo presidente que a periodicidade do envio 61 

fosse semanal e o mesmo informou que os conselheiros deverão ser procurados pelo 62 

estagiário para coletar contribuições e produzir matérias. A assessoria jurídica comentou 63 

que deverá ser produzido um material para comemorar o aniversário da cidade de 64 

Manaus com depoimentos dos próprios conselheiros falando sobre a arquitetura da 65 

cidade. Após o comunicado da assessoria jurídica, o presidente informou da necessidade 66 

da realização de uma sessão plenária extraordinária em função dos prazos de entrega da 67 

programação orçamentária de 2016 e que antes do envio ao CAU/BR, a mesma precisa 68 

da aprovação da Comissão de Finanças e da própria plenária, desta forma foi colocado 69 

em votação e aprovada por unanimidade a realização de plenária extraordinária a ser 70 

realizada no dia 30/09/2015 as 08h30min, na sede do CAU/AM. Como quinto item da 71 

pauta, relatórios e comunicados da Presidência, o presidente informou que foi aprovada 72 

sem ressalvas a reprogramação orçamentária e que o CAU/AM está dentro da 73 

normalidade no que se refere a suas contas. No sexto item da pauta o Presidente 74 

passou a palavra aos representantes das Comissões Ordinárias e Especial para 75 

respectivos relatos. Como Relato da Comissão de Exercício Profissional, Ética e 76 

Disciplina (CEPED) – CAU/AM o conselheiro EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 77 

apresentou relatos de 03 processos, sendo a Denúncia n. 5174 encaminhada para 78 

arquivamento, por se tratar de desentendimentos pessoais entre cliente e profissional, 79 

onde não foram apresentados fundamentos suficientes para continuidade do processo de 80 

fiscalização. Os demais processos que tratam da falsificação de placas de obras 81 

relatados pelo conselheiro tiveram suas penalidades votadas, sendo o profissional 82 

denunciado no processo 093/2014 punido com advertência reservada e multa 83 

correspondente ao valor de 03 anuidades, com 07 votos favoráveis, 00 votos contrários 84 

e 01 abstenção e o profissional denunciado no processo 072/2015 punido com 85 

advertência reservada e multa correspondente ao valor de 03 anuidades, com 08 votos 86 

favoráveis, 00 votos contrários e 00 abstenções. Foi sugerido pelo conselheiro 87 

GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE, dois tipos de respostas sobre os 88 

processos, uma institucional, considerando que quando a fiscalização do CAU/AM 89 

apurou a denúncia, foi encaminhado ao IMPLURB para providências o relatório da 90 

irregularidade para providências e outra resposta com a análise da comissão quanto o 91 

uso de má fé por parte do profissional. Para finalizar os relatos da CEPED, foi colocado 92 

para discussão pelo conselheiro EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE o destino que 93 
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deveria ser dado aos valores arrecadados pelas multas aplicadas. Como proposta o 94 

conselheiro CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO, sugeriu a criação de um fundo 95 

com data fixa para término para aplicação em ações da própria comissão como 96 

palestras, cursos e etc. Foi solicitada à Gerente Geral uma consulta ao CAU/BR quanto 97 

à viabilidade da criação do fundo. Outra discussão colocada pelo conselheiro EDMAR 98 

DE OLIVEIRA ANDRADE se refere à forma de entrega dos autos de profissionais que 99 

mudaram de cidade e foi sugerido pelo conselheiro GERALDO JORGE TUPINAMBÁ 100 

DO VALLE o envolvimento do Ministério Público Federal e Estadual, porém deverá ser 101 

encaminhado ao CAU/BR o questionamento referente ao procedimento a ser adotado. O 102 

assessor da presidência deverá encaminhar uma minuta do Termo de Cooperação 103 

Técnica incluindo a parceria no encaminhamento destas demandas ao Ministério 104 

Público Federal e Estadual. Foram relatadas pela conselheira ANA LUIZA SOUTO 105 

LOUREIRO DE CASTRO ainda as execuções das penalidades aplicadas aos 106 

profissionais do processo nº 005/2012 e processo nº 086/2013. Em seguida, passou-se a 107 

palavra ao conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, coordenador da 108 

Comissão Especial de Políticas Públicas, Urbanas e Ambientais (CEPPPUA)-CAU/AM, 109 

que comentou sobre o fechamento da lista das obras do Arquiteto e Urbanista Severiano 110 

Mário Porto que deverão ser indicadas pelo CAU/AM para tombamento e 111 

encaminhadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) para 112 

elaboração de um Projeto de Lei. Na oportunidade o mesmo informou que o acervo do 113 

arquiteto na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está disponível para 114 

aquisição do CAU/AM de forma impressa ou digital e que será produzido um evento 115 

para comemoração do aniversário do Arq. Urb. Severiano Mário Porto em fevereiro de 116 

2016 com a realização de uma exposição fotográfica e a elaboração de um calendário 117 

fixo de eventos tendo com tema principal o próprio arquiteto. Continuando os relatos da 118 

comissão, o conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO informou que em 119 

comemoração a Semana Municipal de Arquitetura e Urbanismo, serão realizadas 120 

palestras nas instituições de ensino com temas predefinidos a serem divulgados em 121 

breve. O conselheiro GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE sugeriu um 122 

registro de depoimentos de pessoas que conviveram com o Arq Urb. Severiano Mário 123 

Porto para apresentar na homenagem de fevereiro de 2016. Para finalizar os relatos da 124 

comissão, foi citado pelo conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO a 125 

importância de se firmar um Termo de Cooperação Técnica com a Fundação Vitória 126 

Amazônica (FVA) onde deverão ser produzidas duas cartas consulta por um grupo 127 

restrito de instituições com a participação do CAU/AM, sendo uma para a Comunidade 128 

Europeia e outra para o BNDES. O presidente informou a comissão da disponibilidade 129 

de verbas para realização de eventos, desde que formatados em projeto e encaminhados 130 

a comissão de finanças para aprovação. Como Relato da Comissão de Ensino e 131 

Formação (CEF) – CAU/AM o presidente informou que foram encaminhados ofícios 132 

aos coordenadores das instituições de ensino quanto a regularização dos cursos junto ao 133 

CAU/AM. Diante da ausência justificada não foi apresentada a palavra do conselheiro 134 

federal. Nas manifestações dos conselheiros estaduais, o conselheiro CARLOS 135 

ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO solicitou uma maior divulgação com relação à 136 

orientação aos profissionais sobre questões éticas propondo inclusive uma ação junto às 137 

instituições de ensino. A conselheira ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO 138 

informou da inclusão do fiscal no grupo do aplicativo de mensagens dos “conselheiros 139 

do CAU/AM” o objetivo é facilitar o encaminhamento de demandas diretas para o 140 

fiscal, contando com o auxílio de todos os conselheiros na fiscalização de obras na 141 

cidade de Manaus, a medida será realizada de forma experimental por um determinado 142 
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período. Foi informado pela Gerente Geral que a Assessora Jurídica não estará presente 143 

na próxima plenária em gozo de suas férias. Após, o presidente encerrou a reunião e 144 

agradeceu a presença de todos. Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de 145 

lida e aprovada será assinada por mim, Cristianne da Silva Macêdo, pelo Presidente e 146 

demais conselheiros titulares presentes. 147 
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