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ATA DA 47ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 14/10/2015 

 

Às nove horas e vinte e oito minutos de quatorze de outubro do ano de dois mil e 1 

quinze, na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, 2 

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

Sétima Sessão Ordinária de Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 4 

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

secretariada pela Secretária Geral NAYARA OLIVEIRA SOUZA SANTOS. O 6 

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

quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros Titulares presentes: ANA LUCIA 8 

NASCENTES ABRAHIM, DARCLEINE COSTA MANARTE, EDMAR DE 9 

OLIVEIRA ANDRADE e PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO. Esteve presente a 10 

Conselheira Suplente IVONE ROCHA DE SOUSA LEITE e o Conselheiro Federal 11 

CLAUDEMIR JOSE ANDRADE. Conforme os termos do art. 19 do Regimento Interno 12 

do CAU/AM, os Conselheiros Estaduais MAURICIO ROCHA CARVALHO e 13 

DEUSDEDITH MONTEIRO DE CASTRO FILHO apresentaram justificativa de falta. 14 

No segundo item da pauta, o Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino 15 

Nacional Brasileiro. Como o terceiro item da pauta a Gerente Geral fez a leitura da 16 

Ata da 46ª Sessão Plenária e a Secretária Geral da 6ª Sessão Extraordinária de Plenária, 17 

ambas foram aprovadas por unanimidade. No quarto item da pauta, antes da leitura das 18 

correspondências, o Presidente comentou que o Agente de Fiscalização foi ao local do 19 

sinistro ocorrido no Hospital Adventista para apurar os fatos e informou que existe um 20 

Registro de Responsabilidade Técnica de Projeto Arquitetônico, sendo assim não coube 21 

ação pelo CAU/AM. Sobre as correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, o 22 

presidente comentou sobre o convite da Comissão de Meio Ambiente da Câmara 23 

Municipal de Manaus para debater sobre sítios arqueológicos e informou que o seu 24 

Assessor participou dessa reunião, onde discutiram sobre as possíveis ações para 25 

minimizar o impacto dos sítios arqueológicos e também sobre os tramites de análise e 26 

aprovação no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Relatou 27 

que foram recebidos dois ofícios do IPHAN/AM, o primeiro comunicando sobre a nova 28 

composição de diretoria do Instituto e o segundo parabenizando a participação do 29 

CAU/AM no projeto “calçada legal”. A quarta correspondência anunciada foi um ofício 30 

do IPHAN Nacional para renovação do colegiado permanente, o presidente informou 31 

que se fizeram interessado em participar como membro titular o Conselheiro Carlos 32 

Antônio Barboza de Araujo e como suplente o Conselheiro Deusdedith Monteiro de 33 

Castro Filho. O Conselheiro Federal contribuiu alertando da importância de se ter um 34 

representante local integrando o colegiado. A ultima correspondência lida foi um 35 

convite para participação em Seminário da Associação Brasileira para Reciclagem de 36 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECOM). Como quinto item da 37 

pauta, relatórios e comunicados da Presidência, o presidente relatou sobre sua 38 

participação na reunião com o Corpo de Bombeiros e Sindicato da Industria da 39 

Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON-AM) para discutir o decreto que 40 

regulamentará a Lei que isenta a responsabilidade em aprovação de projetos pelo Corpo 41 

de Bombeiros, além disso foi debatido sobre a possibilidade de um convênio para 42 

acesso ao SICCAU como auxílio nas fiscalizações. Após este comunicado, alguns 43 

conselheiros levantaram a questão da cadeira no Conselho Municipal de 44 
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Desenvolvimento Urbano (CMDU) para o CAU e foi informado que estão aguardando 45 

uma resposta oficial do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano 46 

(IMPLURB). No sexto item da pauta o Presidente passou a palavra aos representantes 47 

das Comissões Ordinárias e Especial para respectivos relatos. Como Relato da 48 

Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina (CEPED) o conselheiro EDMAR 49 

DE OLIVEIRA ANDRADE, juntamente com a Gerente técnica apresentaram a defesa 50 

de uma empresa autuada pela fiscalização. O Conselheiro apresentou o entendimento da 51 

Comissão sugerindo o cancelamento da multa e arquivamento do processo, porém o 52 

Plenário foi unânime em votar pela manutenção da multa. Em seguida, passou-se a 53 

palavra ao conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, coordenador da 54 

Comissão Especial de Políticas Públicas, Urbanas e Ambientais (CEPPPUA), que 55 

apresentou a programação do II Seminário de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. 56 

Como sétimo item da pauta, o Conselheiro Federal atualizou os conselheiros presentes 57 

sobre o que vem sendo debatido na Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, 58 

apresentou os resultados da reunião da CEP/CAU/BR, informando que está sendo 59 

estudada a possibilidade de fiscalização sobre leigos e comentou sobre a situação das 60 

atividades que não devem ser praticadas por arquitetos. Informou que as empresas que 61 

migraram para o CAU sem ter a atividade de arquitetura deverão ser notificadas para 62 

desligamento do Conselho, comentou ainda sobre baixa de registros e regulamentação 63 

do cancelamento dos registros de profissionais falecidos. O Presidente sugeriu um 64 

convênio com cartórios para receber as certidões de óbitos. Como item extra pauta, foi 65 

votado e aprovado por unanimidade que o feriado do dia 28/10 (quarta-feria), em 66 

homenagem ao funcionário público, foi transferido para o dia 30/10 (sexta-feira). Após, 67 

o presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Para constar foi 68 

lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, Nayara 69 

Oliveira Souza Santos, pelo Presidente e demais conselheiros titulares presentes. 70 
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