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ATA DA 51ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 17/02/2016 

 

Às nove horas de dezessete de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sede do 1 

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

n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM foi realizada a Quinquagésima Primeira Sessão 3 

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

direção do Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariado pelo 5 

Assessor da Presidência JOSÉ AUGUSTO BESSA JÚNIOR. O Presidente abriu os 6 

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

os seguintes Conselheiros Titular presentes: ANA LÚCIA NASCENTES DA SILVA 8 

ABRAHIM, CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO, DARCLEINE COSTA 9 

MANARTE, EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE, PEDRO PAULO BARBOSA 10 

CORDEIRO. Estiveram presentes os Conselheiros Suplentes: GERMANA DE 11 

VASCONCELOS DUARTE COSTA. Conforme os termos do art. 19 do Regimento 12 

Interno do CAU/AM, os Conselheiros Estaduais, DEUSDEDITH MONTEIRO DE 13 

CASTRO FILHO apresentaram justificativa de falta. No segundo item da pauta, o 14 

Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Como o 15 

terceiro item da pauta o Assessor da Presidência fez a leitura da Ata da 49ª Sessão 16 

Plenária que não havia sido lida devido à falta de energia sendo aprovada por unanimidade 17 

e a leitura da Ata da 50ª Sessão Plenária que já havia sido aprovada Ad Referendum. No 18 

quarto item da pauta sobre as correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, 19 

o Assessor da Presidência informou que o CAU/AM, recebeu cópia do Projeto de Lei 20 

que foi enviado ao Governador referente ao tombamento das obras do Arq. Urb. 21 

Severiano Mário Porto. Foi informado aos conselheiros presentes da publicação no 22 

Diário Oficial do Município (DOM) em 17/12/2015 que o CAU/AM passou a compor o 23 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). Dando continuidade às 24 

correspondências recebidas o Presidente informou da adesão do CAU/AM ao 25 

GESPÚBLICA, ferramenta que contribuirá para melhoria da gestão e transparência. O 26 

Presidente comunicou da possibilidade de conseguir cessão de salas pela 27 

Superintendência de Patrimônio da União (SPU) no Centro de Manaus. Para encerrar 28 

este item o Assessor da Presidência informou sobre o e-mail recebido do CAU/BR onde 29 

não foram identificadas pendências no exercício contábil de 2015 e apresentou o 30 

Relatório Contábil CAU-BR nº 13∕2016. Em outro e-mail recebido foi solicitado ao 31 

CAU/AM contribuições para elaboração de dossiê a ser publicado nos sites do CAU e 32 

distribuído aos Senadores e Deputados Federais que retomaram a discussão final da 33 

revisão da Lei de Licitações, foi sugerido pelo conselheiro estadual PEDRO PAULO 34 

BARBOSA CORDEIRO que entrássemos em contato com o conselheiro JOÃO 35 

BOSCO BADER CHAMMA para tais contribuições. Na oportunidade a conselheira 36 

DARCLEINE COSTA MANARTE, sugeriu um apoio maior do CAU/BR para ações de 37 

fiscalização e uma maior divulgação das ações pelo CAU/AM. O presidente informou 38 

que o novo fiscal aprovado no concurso já foi convocado e deve iniciar as atividades no 39 

próximo mês e ressaltou que a origem da iniciativa de solicitar o tombamento das obras 40 

do Arq. Urb. Severiano Porto partiu de uma ação da fiscalização e citou algumas 41 

demandas da fiscalização. O conselheiro EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 42 

ressaltou a importância de se ter um estagiário para apoio a parte operacional da 43 

fiscalização e lembrou que o papel da fiscalização é orientar e não somente punir e citou 44 
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algumas ações prioritárias que foram sugeridas pela Comissão de Exercício Profissional 45 

Ética e Disciplina (CEPED). A conselheira DARCLEINE COSTA MANARTE 46 

perguntou se existe algum número estipulado de fiscais em função da quantidade de 47 

profissionais por região e deixou como sugestão para ser encaminhado pelo Conselheiro 48 

Federal ao CAU/BR. Considerando as discussões referentes a fiscalização, o 49 

Conselheiro Federal CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, colocou a importância de se 50 

considerar os dados estatísticos disponíveis no SICCAU para desenvolvimento de 51 

estratégias. Como quinto item da pauta, relatórios e comunicados da Presidência, o 52 

Presidente informou que o CAU/AM tem participado com frequência do Comitê de 53 

Desburocratização da Prefeitura de Manaus e destacou a participação da conselheira 54 

ANA LÚCIA NASCENTES ABRAHIM. No Projeto Calçada Legal comentou sobre a 55 

participação e as contribuições significativas do CAU/AM. Outro destaque foi a reunião 56 

do CEAU - CAU/AM que ocorrerá conforme calendário aprovado, além de reuniões 57 

extras do comitê de organização para apoio ao II ARQAMAZONIA. Continuando os 58 

relatos da Presidência foi citado que na data da plenária foi realizada a 26ª entrevista a 59 

rádio CBN onde foi abordado o temaː A verticalização: Impactos Urbano. Comunicou a 60 

todos que no dia 18/02/2016 iria iniciar o Seminário Legislativo do CAU/BR e o 61 

conselheiro MAURÍCIO CARVALHO iria para a Plenária Ampliada na cidade do Rio 62 

de Janeiro. No sexto item da pauta o Presidente passou a palavra aos representantes 63 

das Comissões Ordinárias para respectivos relatos. A única a ter assuntos para relatar foi 64 

a Comissão Especial de Políticas Públicas, Urbanas e Ambientais – CEPPPUA-65 

CAU/AM, que informou da reunião com a Secretaria Estadual de Cultura para alinhar 66 

uma parceria com intuito de contribuir no processo de levantamento das obras 67 

Tombadas do Arq. Urb. Severiano Porto e a participação do conselheiro PEDRO 68 

PAULO BARBOSA CORDEIRO no I Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia 69 

(I SAMA), promovido pela UFAM. Como sugestão o conselheiro EDMAR ANDRADE 70 

sugeriu a parceira com as Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo na 71 

modelagem das obras tombadas. Na ocasião o Presidente questionou o conselheiro 72 

quanto à localização da casa desmontada onde morou o Arq. Urb. Severiano Porto. 73 

Segundo relato do conselheiro EDMAR ANDRADE, o que restou foram algumas toras 74 

de madeira, esquadrias e alguns tijolos que foram armazenados em um contêiner de 75 

domínio da Cristal Engenharia. Foi solicitado pelo Presidente o envio de um ofício para 76 

referida empresa solicitando esclarecimentos referentes à localização do contêiner. O 77 

Conselheiro Federal e Presidente do IAB, sugeriu que fosse feito o contato com a Arq. 78 

Urb. LANDA BERNARDO que realizou a catalogação do material armazenado. Como 79 

último item da pauta, o Conselheiro Federal, CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, 80 

informou que estão sendo alinhadas as reuniões da CEP-CAU/BR com demais 81 

comissões e solicitou contribuições do CAU/AM, continuando seus relatos o 82 

conselheiro federal solicitou o apoio nas indicações de profissionais regionais para o 83 

ARQAMAZÔNIA e repassou detalhes sobre o que já vem sendo produzido ao longo 84 

dos meses, foi sugerido inicialmente um contato com algumas instituições como a 85 

Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Fundação Vitória Amazônica (FVA). A 86 

conselheira estadual GERMANA DUARTE sugeriu convidar o Arq. Urb. Helder 87 

Amorim que está desenvolvendo pesquisa relacionada à Amazônia. O Presidente 88 

sugeriu a participação dos demais conselheiros nas reuniões semanais para 89 

contribuições ao ARQAMAZÔNIA. Para encerrar, o conselheiro PEDRO PAULO 90 

BARBOSA CORDEIRO, destacou a importância de o CAU/AM contratar um 91 

profissional da área de comunicação que permita a ampliação da visibilidade do 92 

CAU/AM junto a sociedade e elogiou todo o esforço do estagiário de comunicação na 93 
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divulgação e organização de eventos. Após, o presidente encerrou a reunião e agradeceu 94 

a presença de todos. Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 95 

aprovada será assinada por mim, José Augusto Bessa Júnior, pelo Presidente e demais 96 

conselheiros titulares presentes. 97 
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