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ATA DA 52ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 09/03/2016 
 

Às nove horas de nove de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária 3 

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

Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariado pelo Assessor da 5 

Presidência JOSÉ AUGUSTO BESSA JÚNIOR. O Presidente abriu os trabalhos e como 6 

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

Conselheiros Titular presentes: ANA LÚCIA NASCENTES DA SILVA ABRAHIM, 8 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA, DARCLEINE COSTA MANARTE, 9 

DEUSDEDITH MONTEIRO DE CASTRO FILHO, EDMAR DE OLIVEIRA 10 

ANDRADE. Estiveram presentes os Conselheiros Suplentes: IVONE ROCHA DE 11 

SOUSA LEITE. Conforme os termos do art. 19 do Regimento Interno do CAU/AM, o 12 

Conselheiro Estadual, CARLOS ANTÔNIO BARBOZA ARAUJO apresentaram 13 

justificativa de falta. No segundo item da pauta, o Presidente convidou os presentes a 14 

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

Jurídica fez a leitura da Ata da 51ª Sessão Plenária sendo aprovada por unanimidade. No 16 

quarto item da pauta sobre as correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, 17 

o Presidente do CAU/AM passou a palavra ao Arq. Urb. MARCOS PAULO CERETO, 18 

coordenador do I Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia (SAMA), promovido 19 

pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na oportunidade o Arq. Urb. 20 

MARCOS PAULO CERETO realizou a leitura da Carta Aberta à Plenária e entregou ao 21 

Presidente do CAU/AM o documento produzido durante o evento. O Presidente do 22 

IAB/AM, Arq. Urb. CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, parabenizou a iniciativa e 23 

sugeriu uma ampla divulgação da carta nos meios de comunicação e sugeriu o 24 

encaminhamento ao CAU/BR. Dando continuidade as correspondências, o Presidente 25 

do CAU/AM informou aos presentes do recebimento de ofício encaminhado pelo 26 

Ministério Público Estadual com cópia ao IPHAN e a Secretaria de Cultura do Estado 27 

(SEC) referente à situação do Centro de Proteção Ambiental de Balbina. O Conselheiro 28 

Federal Arq. Urb. CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, solicitou que fosse registrado em 29 

Ata o descontentamento de colegas com o Facebook que está em funcionamento em 30 

nome do Arq. Urb. Severiano Mário Porto. Antes de continuar com o quarto item da 31 

pauta o Presidente do CAU/AM apresentou o novo fiscal, o Arq. Urb. FABIAN DE 32 

OLIVEIRA SANTOS, na sequencia, informou sobre ofício recebido do TCU para 33 

pronunciamento do CAU/AM sobre existência de Registro de Responsabilidade Técnica 34 

(RRT) de duas obras as margens do Rio Negro, outra correspondência recebida foi uma 35 

intimação referente ao mandado de segurança que foi solicitado pelo candidato ao cargo 36 

de Secretário que foi desqualificado por não apresentação de documentos 37 

comprobatórios. Ainda nas correspondências, foi recebido o ofício do CAU/BR sobre 38 

GESPÚBLICA para participação na assinatura do contrato que aconteceria no Rio de 39 

Janeiro-RJ. O Presidente do CAU/AM relatou a participação no Seminário Legislativo 40 

do CAU/BR realizado em Brasília-DF onde foram discutidas as legislações que estão 41 

em trâmite no Congresso Nacional e citou três que merecem destaque, o Regime 42 

Diferenciado de Contratação (RDC), as Leis que se referem às desapropriações e as 43 

Terras de Marinha e ressaltou a participação e acompanhamento do CAU/BR a esses 44 

assuntos, destacando a participação da Arq. Urb. RAQUEL ROLNIK como palestrante 45 
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no Seminário Legislativo. O Presidente justificou a não participação na reunião para 46 

assinatura do contrato referente ao GESPÚBLICA. Ainda sobre o GESPÚBLICA, o 47 

Conselheiro Federal CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE destacou que apenas dez CAU 48 

UF´s aderiram ao programa. Continuando com as correspondências, o Assessor da 49 

Presidência, informou os Conselheiros sobre o recebimento de um ofício enviado pelo 50 

TCU para uma capacitação onde a Assessora Jurídica EDNARA SOARES, representou 51 

o CAU/AM, outra informação repassada foi à participação da Gerente Geral 52 

CRISTIANNE MACÊDO em uma capacitação realizada em Brasília-DF para utilização 53 

do sistema para inclusão de dados ao TCU. O Presidente encaminhou à Comissão de 54 

Exercício, Ética e Disciplina (CEPED) o ofício do CAU/BR solicitando contribuições 55 

para melhorias do Código de Ética. O Conselheiro EDMAR ANDRADE ressaltou que 56 

estas contribuições serão discutidas na próxima reunião de Comissões nacionais. Dentre 57 

as correspondências recebidas o CAU/AM foi convidado pelo IAB-AM para apoiar o 58 

evento ARQAMAZÔNIA e recebemos um manifesto circular emitido pelo grupo Pedala 59 

Manaus sobre o veto ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, além do convite 60 

para cerimônia de posse da nova diretoria do SINDUSCON. O presidente ainda 61 

destacou a participação no Comitê Cidadão que tem abordado a situação da 62 

infraestrutura do Distrito Industrial dentre outros assuntos. Foi apresentada aos 63 

conselheiros a carta de agradecimento enviada pela coordenação do I SAMA a 64 

participação da CEPUA do CAU/AM no evento. No que se refere às correspondências 65 

emitidas, o CAU/AM solicitou à CDL/Manaus a lista com contatos de empresas para 66 

encaminhamento de material referente à 2ª etapa da campanha sobre Reserva Técnica 67 

lançada pelo CAU/BR. O CAU/AM também recebeu convite para realizar palestra na 68 

FAMETRO abordando a temática do papel do Arquiteto e Urbanista e a Ética na 69 

profissão. Finalizando as correspondências, o CAU/AM recebeu a confirmação de 70 

Cessão de uso gratuito do espaço solicitado a Secretaria de Patrimônio da União - SPU. 71 

Como quinto item da pauta, relatórios e comunicados da Presidência foram realizados 72 

durante a apresentação do quarto item sobre as correspondências expedidas e recebidas 73 

pelo CAU/AM. No sexto item da pauta passou a palavra aos representantes das 74 

Comissões Ordinárias para respectivos relatos que não se manifestaram na sessão. 75 

Como último item da pauta, o Presidente antes de passar a palavra ao Conselheiro 76 

Federal, colocou em votação a antecipação da próxima plenária programada para o dia 77 

treze de abril de dois mil e dezesseis para o dia seis de abril de dois mil e dezesseis 78 

justificando a necessidade de apreciação e aprovação do Relatório de Gestão que foi 79 

aprovado por unanimidade. Após a votação o Presidente passou a palavra ao 80 

Conselheiro Federal, CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE, que relatou que pela primeira 81 

vez o CAU/BR puniu leigos e afirmou que os CAU UF´s podem e devem punir os 82 

leigos quando identificados, o Presidente da sessão ressaltou que o Exercício Ilegal da 83 

Profissão é considerado uma contravenção e que está em tramitação no Congresso a   84 

solicitação para criminalizar o Exercício Ilegal da Profissão. O Conselheiro Federal 85 

ressaltou ainda que dentro da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, está 86 

sendo revisada a forma de realizar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 87 

Múltiplo, outra discussão em pauta foi à possibilidade de agentes fiscais, dependendo da 88 

carga horária que exercem poderem atuar no desenvolvimento de projetos. Para finalizar 89 

os relatos, o Conselheiro informou que está sendo finalizada a regulamentação da 90 

situação de profissionais falecidos. Também foi colocado que o IAB/DF, disponibilizou 91 

um terreno para futuras instalações da sede do CAU/BR. Para constar foi lavrada a 92 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, JOSÉ AUGUSTO 93 

BESSA JÚNIOR, pelo Presidente e demais conselheiros titulares presentes. 94 
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