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ATA DA 19ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 26/06/2013 
 

Às dez horas de vinte e seis de junho do ano de dois mil e treze, 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 Décima Nona Sessão Ordinária de 3 

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

Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Secretária Geral 5 

NAYARA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, 6 

fez a verificação do quórum, constatando-se os seguintes presentes: Conselheiros 7 

Efetivos Presentes: Maurício Rocha Carvalho, Heraldo Costa dos Reis, Daniel 8 

Montenegro Alfaia, Pedro Paulo Barbosa Cordeiro e Ana Loureiro S. de Castro. 9 

Conforme os termos do art. 39, somente o conselheiro Geraldo Jorge Tupinambá do 10 

Valle apresentou justificativa. Como segundo item da pauta, a secretária Nayara 11 

Santos fez a leitura da pauta da reunião anterior, a 18ª Sessão Ordinária de Plenária, 12 

onde foram sugeridas algumas correções para melhor coesão textual, sendo votada e 13 

aprovada, por unanimidade. No terceiro item da pauta, o Presidente fez a leitura das 14 

correspondências recebidas. A primeira foi uma correspondência do IMPLURB de 15 

denúncia de uma profissional, o presidente informou que a comissão responsável já 16 

recebeu a mesma e tomou as medidas necessárias. Com base nesta correspondência 17 

foi discutido o preenchimento de RRT’s de regularização, pois ela conflita alguns 18 

conceitos do CAU e do IMPLURB, a segunda correspondência foi um convite para 19 

participação das discursões acerca do Plano Diretor da Cidade de Manaus, a qual 20 

participou da discursão anterior o Assessor José Bessa e a Gerente Técnica Thaís 21 

Melo, as demais correspondências são do CAU/BR informando sobre parcelamento de 22 

anuidades e solicitando cobrança das faculdades que ainda não estão regularizadas no 23 

CAU/AM. Como quarto item da pauta, foi apresentado o relato do Presidente Jaime 24 

Kuck sobre Fórum de Presidente em Campo Grande, onde foi retratado a importância 25 

de romper as questões burocráticas e assumir uma postura mais crítica e política em 26 

relação a arquitetura e transformação das cidades. Ainda neste item, o presidente leu a 27 

Carta de Boa Vista e a Carta de Campo Grande. Noticiou também que no Fórum 28 

mencionou-se sobre o Selo de Conformidade, adesivo que será colado nas placas das 29 

obras que estiverem regulares e um certificado que será entregue ao proprietário após 30 

o termino da mesma. No quinto item da pauta, após a leitura das Cartas, o presidente 31 

apresentou a Carta Aberta do CAU/AM, solicitando aprovação dos Conselheiros 32 

Presentes, após ampla discursão foram feitas algumas alterações e aprovada. No 33 

sexto item da pauta foi relatado sobre o Convênio entre o IMPLURB e o CAU/AM, o 34 

Assessor José Bessa informou que o convenio já foi analisado pelo IMPLURB e voltou 35 
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para o Jurídico do CAU/AM para alterações cabíveis para posteriores assinaturas. 36 

Como nono item da pauta, foi aberto espaço para os relatos das comissões, o 37 

Conselheiro Maurício Carvalho noticiou que haverá reunião para definir novas datas de 38 

reuniões e palestras. E o Conselheiro Heraldo Reis relatou sobre os processos que 39 

estão em andamento na Comissão de Ética e Exercício Profissional. No nono item da 40 

pauta a Gerente Geral, Cristianne Macêdo, expôs o relatório financeiro dos meses de 41 

janeiro a junho/2013, contendo as receitas e despesas. Como item extra-pauta, a 42 

Gerente Geral mencionou a necessidade de um Presidente para a Comissão 43 

Permanente de Licitação, indicando o Assessor do Presidente para o Cargo. Foi 44 

aprovada por unanimidade que o Presidente da Comissão de Licitação será o Assessor 45 

José Augusto Bessa Junior. Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida 46 

e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, pelo Presidente 47 

Jaime Kuck e pelos demais presentes. 48 
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