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ATA DA 21ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 28/08/2013 

 

Às dez horas de vinte e oito de agosto do ano de dois mil e treze, na sede do Conselho 1 

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

Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Vigésima Primeira 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 OLIVEIRA SOUZA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como 6 

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

presentes: Conselheiro Federal Rodrigo Capelato, Conselheiros Efetivos 8 

Presentes: Ana Luiza Souto Loureiro de Castro, Heraldo Costa dos Reis, Daniel 9 

Montenegro Alfaia, Paulo Lindemberg e Melissa Toledo. Conforme os termos do art. 39, 10 

somente o Conselheiro Maurício Carvalho apresentou justificativa. Como segundo 11 

item da pauta, a secretária fez a leitura da Ata da reunião anterior, sendo aprovada por 12 

unanimidade. No terceiro item da pauta, o Presidente fez a leitura das 13 

correspondências recebidas, sendo ela um convite da Câmara de Vereadores para 14 

audiência pública de elaboração do Plano Municipal de Interesse Social, o presidente 15 

estendeu o convite aos Conselheiros presentes, reforçando que é fundamental a 16 

elaboração do plano. Ainda neste item da pauta, abordou-se a relevância do apoio dos 17 

vereadores ao Plano e às questões envolvidas com arquitetura na cidade, havendo 18 

assim amplo debate. Como quarto item da pauta, em Relatórios da Presidência e da 19 

Diretoria Executiva, o Presidente Jaime Kuck informou que não houve reunião da 20 

diretoria, pois estão esperando a aprovação do Regimento Interno que está sendo 21 

analisado pela Comissão responsável do CAU/BR. Comunicou também sobre o evento 22 

Q+50, que está sendo organizado pelo CAU/AM em conjunto com o IAB-AM, 23 

esclarecendo sobre os palestrantes, dias, horários e local. Aproveitou o momento e 24 

divulgou a confirmação da assinatura do Termo de Cooperação entre o Instituto 25 

Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano - IMPLURB e o CAU/AM. Ainda 26 

neste item, mencionou sobre os encontros entre os presidentes, denominados Fórum 27 

de Presidentes, onde são discutidas questões práticas do CAU, de gestão e política, e 28 

que em cada reunião é elaborada uma declaração pública. Após esse informe foi feita 29 

leitura da declaração elaborada no último Fórum de Presidentes, a Carta de Gramado. 30 

Também neste item, o Assessor José Bessa divulgou a elaboração da Campanha de 31 

Valorização do Profissional de Arquitetura aludindo sobre confecção de adesivos, 32 

outdoors e convênios com lojas. No quinto item da pauta, relato das comissões, o 33 

Coordenador da Comissão de Ética Profissional mencionou sobre o Manual de 34 

Procedimentos do Processo Ético-Disciplinar que está sendo elaborado pelo jurídico. 35 

Relatou sobre o andamento do processo 005/2013, denúncia cadastrada pela Arq. e 36 

Urb. Síbia Arakaki e da dificuldade de se cumprir a ordem e prazos por falta de 37 

instrução.  Por parte da Comissão de Ensino e Formação, o Conselheiro Daniel Alfaia 38 
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esclareceu sobre palestras às Instituições de Ensino e oportunidades para tal. Como 39 

sexto item da pauta, a Gerente Geral, Cristianne Macêdo, apresentou relatório 40 

financeiro de Jan/2013 a Ago/2013, com resumo de arrecadações, taxas, multas, 41 

anuidade, RRT e resumo das despesas, esclarecendo as dúvidas dos Conselheiros. 42 

Neste item, foi questionado o repasse do fundo de Apoio ao CAU/AM e o Conselheiro 43 

Federal, Rodrigo Capelato, esclareceu que a análise do fundo é feita de maneira 44 

coletiva, sendo assim, é preciso que todos os CAU/UF’s entreguem a documentação 45 

completa para o repasse do fundo.  No sétimo item da pauta, o Presidente abriu 46 

espaço para os Conselheiros se manifestarem, o conselheiro Heraldo Reis relatou 47 

sobre a Resolução 51 e que o edital da Caixa Econômica Federal já prevê retificações. 48 

Ainda neste item, o Assessor aproveitou para informar sobre a ação do CAU/AM 49 

quanto a denuncia de um falso arquiteto que atuava no Município de Itacoatiara e quais 50 

medidas já foram ou serão adotadas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, 51 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, e 52 

pelo Presidente, Jaime Kuck. 53 
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