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Às dezesseis horas e trinta e cinco minutos do vinte e oito de maio do ano de dois mil e 1 

doze, na sede do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Rua 2 

Pará, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a sexta sessão ordinária de 3 

plenária do conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, sob a direção do 4 

presidente, Arq. E Urb. JAIME KUCK, e secretariada pela Arq. THAÍS MÊNE MELO. O 5 

presidente abriu os trabalhos e, como primeiro item da pauta, fez a verificação do 6 

quorum, onde se verificou a presença do Conselheiro Federal, Arq. e Urb. RODRIGO 7 

CAPELATO, seu suplente o Arq. e Urb. MARCELO DE BORBOREMA CORREIA, a 8 

conselheira e vice-presidente Arq. e Urb. CRISTIANE REGINA DE MELO SOTTO 9 

MAYOR FERNANDES, conselheira Arq. e Urb. CLÁUDIA ELIZABETH NERLING, o 10 

Arq. e Urb. FRANCISCO  JOSÉ RODRIGUES FERNANDES suplente do conselheiro 11 

Arq. e Urb. PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, o conselheiro Arq. e Urb. 12 

MAURÍCIO ROCHA CARVALHO, o conselheiro Arq. e Urb. HERALDO COSTA DOS 13 

REIS, a conselheira Arq. e Urb. ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, sua 14 

suplente Arq. e Urb. BRUNA SANTANA ARRUDA, o Arq. e Urb. CLAUDEMIR 15 

ANDRADE representante do IAB/AM. Na oportunidade foram apresentadas as 16 

justificativas dos conselheiros faltosos, nos termos do art. 39, conforme segue: 17 

MARCOS PAULO CERETO, CLÁUDIO BRANDÃO NINA. O segundo item da pauta, 18 

Sr. Jaime citou que recebeu uma correspondência do Governo do estado a respeito de 19 

uma solicitação de diminuição da taxa das RRTs. Porém precisa-se de uma anuência 20 

do CAU/BR. O terceiro item da pauta, foi uma outra correspondência do Sr. Telamon 21 

a respeito da solicitação de uma reunião para entrega da documentação do acervo do 22 

CAU/AM junto ao CREA. O Sr. Jaime enviou uma correspondência para o Sr. Telamon 23 

comunicando que o CAU/AM está em processo de contratação de uma empresa para 24 

proceder com essa retirada de acervo e nesse momento solicitou os arquivos digitais 25 

junto ao CREA. Por último, foi aberta discussão extra pauta entre os conselheiros, 26 

sobre os problemas que está sendo encontrados pelos arquitetos, quando precisam 27 

retirar o acervo junto ao CREA. Segundo o pleito o CREA está dificultando a retirada do 28 

acervo. Sr. Jaime recebeu uma ligação do CAU/BR, falando que na sexta-feira dia 29 

01/06/2012 comissão de ensino com um representante do CAU/BR e os coordenadores 30 

das instituições. E também de um outro comunicado de uma reunião da diretoria do 31 

CAU/BR nos dias 21 e 22 de junho, com os presidentes de CAUs da região Norte, 32 

inclusive Mato Grosso e Maranhão. Sra. Cristiane entregou a planta de projeto de lay-33 

out do CAU/AM ao presidente. O Sr. Jaime comunicou que na terça-feira, trará a 34 

equipe de engenharia para fazer o orçamento da reforma da sede. A Sra. Cláudia falou 35 

que conseguiu junto ao representante da Suvinil as tintas para a pintura da sede. No 36 

momento, foi definido pelos conselheiros que a inauguração será no dia 21/06. A Sra. 37 

Cláudia relatou que está dando andamento nos letreiros e nas persianas. Comissão de 38 

Ética, conseguiu ler 3 processos. E como todos estavam faltando informações foi feita 39 

uma carta para cada uma das pessoas pedindo informações para concluir os 40 

processos. Foi estabelecido um prazo pelo CREA para esses processos. Comissão de 41 

Ensino, Sr. Maurício relatou que as reuniões não estão acontecendo e pediu mais 42 

apoio do CAU/AM para as reuniões da comissão. Comissão de exercício profissional, a 43 

Sra. Cristiane comunicou que o cadastro do Sr. Severiano está ativo e será convocada 44 
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reunião para responder o Ofício do Tribunal a respeito de pequena reforma em edifício 45 

por ele projetado. Foi sugerido pela mesma palestra sobre o CAU junto aos órgãos 46 

Públicos. Sra. Cristiane falou sobre a fiscalização do CAU e sua atuação pois o CREA 47 

está fazendo a fiscalização nas obras e solicitando esses Engenheiros Responsáveis 48 

pela obra e com isso favorecendo os engenheiros.Foi aberta discurssão sobre os 49 

engenheiros que assinam projetos de arquitetura (autoria de Projetos).O presidente 50 

falou que o CAU terá que aperfeiçoar a vistoria com o sistema de georeferenciamento 51 

das obras e com isso evitar as obras ilegais. Sugeriu- se que seja feito um acordo entre 52 

CREA e CAU, sobre as atribuições e o sombreamento sobre elas. Isso já é uma 53 

discurssão do CAU/BR, segundo o presidente. E a ideia é fazer convênio com a 54 

prefeitura e cartórios de registro de imóveis. O presidente solicitou análise da resolução 55 

n° 22 do CAU pela comissão. Sra. Ana da Comissão de orçamento, finanças e contas 56 

comentou que a comissão ainda não se reuniu. O presidente solicitou ao Conselheiro 57 

Federal Sr. Capelato, que seja feita uma reunião antes da reunião do dia 21 e 22/06. O 58 

conselheiro comunicou que o foco da reunião dos dias 21 e 22/06 será as finanças e a 59 

capacitação para utilização do sistema de finanças do site. Na próxima plenária 60 

nacional, será discutido a questão dos patrocínios. O Sr. Capelato falou sobre uma 61 

resolução de uma lei federal já existente para isenção fiscal dos conselhos 62 

independentes e uni profissionais e seus profissionais, desde que os escritórios sejam 63 

só de arquitetura. A isenção de imposto era facilitar a negociação nos valores de 64 

projetos.O conselheiro falou sobre a caravana de capacitação de ensino e para a 65 

comissão de ensino e seus coordenadores de instituições de ensino, para as inscrições 66 

dos alunos que será feito pela instituições e não pelo CAU. Último assunto extra pauta, 67 

disciplinar o pagamento de diárias de conselheiros e colaboradores. A idéia será que 68 

para as saídas do Estado, vale a regra do CAU/BR e para as diárias dos funcionários 69 

em treinamento um valor menor. E um outro valor para diárias de remuneração local. 70 

Em Santa Catarina 0,70 cent. Para Km do carro de cada conselheiro 50Km. E mais um 71 

valor para 20% das diárias de saídas externas das horas em que ficam em reunião. 72 

Diárias externas 600,00. Fazer uma resolução para definir e verificar com o TCU.  Ao 73 

final da Reunião foi lida a ata da 5° Sessão Ordinária, e foram feitas as seguintes 74 

observações: Não precisa citar a ausência dos suplentes. Aprovada a unanimidade da 75 

ata. O Presidente, Arq. e Urb. Jaime Kuck, agradeceu a presença de todos e deu por 76 

encerrado a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 77 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 78 
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