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ATA DA 56ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 

AMAZONAS REALIZADA EM 21/09/2016 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do 1 

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

Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada a Quinquagésima sexta Sessão Ordinária de Plenária deste 3 

conselho. Assumindo os trabalhos, na forma prevista no Estatuto, o Presidente, Arquiteto e Urbanista 4 

JAIME KUCK, e secretariado por JÉSSICA HALL FERREIRA. A) VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O 5 

Presidente abriu os trabalhos e fez a verificação do quórum, constatando-se os seguintes Conselheiros 6 

Titulares presentes: Maurício Rocha Carvalho, Pedro Paulo Barbosa Cordeiro, Ana Luiza Souto Loureiro 7 

de Castro, Carlos Antônio Barboza de Araújo, Edmar de Oliveira Andrade, como conselheira suplente 8 

Ivone Rocha de Souza Leite B) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. C) 9 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Secretária Jéssica Hall Ferreira fez a leitura da 10 

Ata da 55ª Sessão Plenária sendo aprovada por unanimidade. Neste momento, foi solicitado pelo 11 

conselheiro Maurício a inversão da ordem da pauta ao Presidente, em que concedeu iniciando com os D) 12 

RELATO DAS COMISSÕES: O Presidente passou a palavra aos representantes das Comissões para 13 

respectivos relatos, a Comissão Especial de Política, Urbana e Ambiental CEPUA-CAU/AM, questionou 14 

quanto o pronunciamento do CAU/AM referente a situação da Santa Casa de Misericórdia, a conselheira 15 

Ana Luiza se prontificou em fazer por meio de uma carta aberta, com vistas a essa comissão. Questionou o 16 

Presidente, à Comissão temporária de Obras, sobre o projeto da nova sede do CAU/AM, solicitou que 17 

sejam descritos todos os pontos a serem resolvidos e mensurados quanto antes. Pediu a palavra a 18 

conselheira suplente Ivone, em que ressaltou a importância de se realizar vistorias como de Recebimento e 19 

de Vizinhança, para o CAU/AM ser respaldado por eventuais transtornos. Quanto aos relatos da Comissão 20 

de Organização, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/AM, o coordenador Maurício Rocha, passou a 21 

palavra para a Gerente Geral Cristianne Macedo que apresentou relatório financeiro referente ao 2º 22 

trimestre deste ano, foi a matéria posta em votação pelo Senhor Presidente, resultando unanimemente 23 

aprovada. Finda apresentação o conselheiro Edmar pediu a palavra quanto a possibilidade do CAU/AM 24 

realizar divulgações no site, de seus processos e resultados, informou o conselheiro Maurício que cada 25 

comissão poderia realizar um levantamento de dados que achasse pertinente a ser exposto, em que será 26 

analisado através da Plenária. Quanto às anuidades atrasadas, o conselheiro Maurício apresentou a plenária 27 

para conhecimento e aprovação a deliberação nº 06/2016 – COAPF/CAU-AM, na oportunidade passou a 28 

palavra a Assessora Jurídica Ednara Soares, que informou os procedimentos para a cobrança de débitos 29 

junto ao CAU/AM, sendo aprovado por unanimidade. Pediu a palavra a Gerente Geral, que informou sobre 30 

a necessidade de indicação de coordenador para a Comissão de Obras do CAU/AM criada mediante 31 

deliberação plenária nº 065/2016, conforme art. 130 do Regimento Interno, sendo assim foi indicado pelo 32 

Coordenador da COAPF/CAU-AM os conselheiro Edmar de oliveira Andrade e dentre a comissão 33 

temporária foi proposto como coordenador adjunto o conselheiro Carlos Antônio Barboza de Araújo como 34 

adjunto, aprovado por unanimidade. Neste momento o conselheiro Maurício teve que ausentar-se. Quanto a 35 

Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina – CEPED, o relator Edmar propôs análise da 36 

Deliberação nº002/2016 CEPED - Tabelas de Valores para aplicação de Multas e posteriormente apresentou 37 

parecer e voto processo do Administrativo Ético nº 182/2015, com indicação de seguinte penalidade: 38 

advertência reservada e multa correspondente ao valor de 01 (uma) anuidade, sendo ambos (Deliberação e 39 

Processo Ético) aprovados por unanimidade com 05 (cinco) votos favoráveis, 00 (zero) votos contrários, 00 40 

(zero) abstenções. Quanto a divulgação do MOBIARQ, informou o presidente que tal ação deve ser 41 

realizada após ajustes necessários de atualização do sistema. Comissão de Ensino e Formação CEF-42 

CAU/AM, o conselheiro Carlos Antônio propôs análise das seguintes Deliberações: nº 001/2016 – 43 

Renovação do RNE (Siccau: nº345128/2016) e nº 002/2016 – Envio de listagem dos formandos assinada 44 

pelo coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, sendo ambas aprovadas por unanimidade com 05 45 
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(cinco) votos favoráveis, 00 (zero) votos contrários, 00 (zero) abstenções. Quanto a Comissão Especial de 46 

Política, Urbana e Ambiental CEPUA-CAU/AM agradeceu o Presidente aos colaboradores do CAU/AM, 47 

conselheiros que estiveram presente e em especial ao Sr. Pedro Paulo pela participação no II 48 

ARQAMAZÔNIA/2016, em que cooperou ainda mais na disseminação de um dos principais objetivos do 49 

CAU/AM, em elevar a Arquitetura e Urbanismo como algo importante na sociedade e ao Poder Público. 50 

Pediu a palavra o Sr. Edmar, e ressaltou a importância do CAU/AM em formalizar o agradecimento ao 51 

conselheiro Geraldo Jorge Tupinambá do Valle, por sua disposição e brilhante participação no II 52 

ARQAMAZÔNIA. Pediu a palavra Carlos Antônio, para ressaltar que, mesmo sediado na cidade de 53 

Manaus esse importante evento, houve o baixo número de profissionais participantes. D) 54 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente informou 55 

sobre o convite do CAU/BR – III Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Habitação e 56 

desenvolvimento Urbano Sustentável – HABITAT III a ser realizado em Quito-Equador em 17 a 57 

20/10/2016. Sobre o ofício nº110/2016 II Conferência Estadual de Arquitetos e 5º Encontro do CAU/RJ 58 

com a sociedade 24 e 25/09/2016. Quanto ao ofício nº 61/2016, referente ao convite da Instituição de 59 

Ensino FAMETRO, para colação de grau do curso de Arquitetura a ser realizada em 10/10/2016, foi 60 

definido como representante do CAU/AM o conselheiro Carlos Antônio para a entrega dos kits aos recém-61 

formados. Foi apresentado ofício circular nº 043/2016 CAU/BR no que se refere às atribuições aos 62 

arquitetos e urbanistas para as atividades e georreferenciamento e correlatos. Após as correspondências a 63 

Gerente Técnica, apresentou o Relatório Semestral de Fiscalização e os novos coletes da Divisão de 64 

Fiscalização. Ressaltou ainda, a importância de adesão de seguro de Vida aos Analistas de Fiscalização. Na 65 

oportunidade, a Assessora Jurídica pediu a palavra para informar que foi elaborado parecer jurídico quanto 66 

a impossibilidade de contratação do referido seguro por parte do conselho. G) PALAVRA AO 67 

CONSELHEIRO FEDERAL: palavra do Conselheiro Federal, não houve relatos devido à ausência do 68 

mesmo. Após, o presidente encerrou a sessão e agradeceu a presença de todos.  Para constar foi lavrada a 69 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, JÉSSICA HALL FERREIRA, pelo 70 

Presidente e demais conselheiros. 71 
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