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ATA DA 54ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 18/05/2016 
 

Às nove horas de dezoito de maio 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 quarta 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 secretariado pela Secretária JÉSSICA 5 

HALL FERREIRA. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da pauta, fez 6 

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

ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE CASTRO, CARLOS ANTÔNIO BARBOZA DE 8 

ARAÚJO, EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE, PEDRO PAULO BARBOSA 9 

CORDEIRO, ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA, DARCLEINE COSTA 10 

MANARTE. Conforme os termos do art. 19 do Regimento Interno do CAU/AM, os 11 

Conselheiros Estaduais, MAURÍCIO ROCHA CARVALHO e DEUSDEDITH 12 

MONTEIRO CASTRO FILHO apresentaram justificativa de falta. No segundo item da 13 

pauta, o Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Como o 14 

terceiro item da pauta a Secretária JÉSSICA HALL FERREIRA fez a leitura da Ata da 15 

53ª Sessão Plenária sendo aprovada por unanimidade. No quarto item da pauta, o 16 

Presidente do CAU/AM passou a palavra ao conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA 17 

CORDEIRO, para comentar sobre a 6ª (sexta) Conferência Municipal da Cidade de Boa 18 

Vista, que segundo o conselheiro o evento foi muito produtivo e interessante.  Em tempo, 19 

o presidente informou ainda sobre comunicado do CAU/BR para que os CAUs/UFs 20 

tivessem uma presença mais efetiva nas conferencias de cidades. No quinto item da 21 

pauta, sobre as correspondências expedidas e recebidas pelo CAU/AM, o Presidente do 22 

informou sobre o Fórum dos presidentes que será realizado em 19/05/2016  e a Plenária 23 

Ampliada em 20/05/2016, em que ambos, o conselheiro MAURÍCIO ROCHA 24 

CARVALHO representará o CAU/AM. Ainda, informou sobre o convite da ALE 25 

(Assembleia Legislativa) para Audiência Pública sobre Mobilidade e Sustentabilidade, 26 

porém o mesmo estará ausente e passou o convite ao conselheiro PEDRO PAULO 27 

BARBOSA, que confirmou sua presença. Relatou ainda, o presidente, sobre a reunião na 28 

GOB-AM (Grande Oriente do Brasil - Amazonas). Com a palavra a gerente geral 29 

CRISTIANNE MACEDO, falou sobre GESPUBLICA que é um programa nacional de 30 

gestão pública e desburocratização, que visa a análise da gestão por meio do sistema de 31 

autoavaliação onde serão realizadas análises do desempenho anualmente do conselho. O 32 

presidente Jaime Kuck, relatou sobre o seminário das comissões de planejamento e 33 

finanças, que ocorrerá em agosto deste ano em Porto alegre, e será voltado para análise 34 

do processo de inclusão à dívida ativa. A Assessora Jurídica EDNARA KELEN DE 35 

LIMA SOARES, informou sobre a possibilidade de oficinas técnicas direcionadas aos 36 

conselheiros, para que esses possam ser ainda mais multiplicadores de informações aos 37 

demais profissionais. O Presidente relatou sobre o planejamento no mês de junho do 38 

CAU/AM, para um treinamento sobre o IGEO, onde estendemos o convite aos CAU- 39 

AC/RO/RR, os quais arcarão com suas despesas, e o CAU/AM arcará com os custos de 40 

deslocamento de um técnico do CAU/BR. Referente ao ofício nº 29/2016 ALE-AM, 41 

audiência pública sobre providencias objetivando a construção ou ampliação e reforma do 42 

Terminal Rodoviário Internacional de Manaus, que teve presente o conselheiro PEDRO 43 

PAULO BARBOSA e os demais membros da Comissão Especial de Política Profissional 44 

e Política Urbana e Ambiental – CEPUA, onde posicionaram-se desfavoráveis por não 45 
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considerar local apropriado para um terminal rodoviário, sem contar com os problemas 46 

no fluxo de veículos daquela localização. O presidente citou sobre a renovação do 47 

convênio com ABNT. Finalizando as correspondências, foi relatado convite ao Presidente 48 

para reunião do Comitê Cidadão, que será realizado em Manaus, em 25/05/2016. Como 49 

sexto item da pauta a palavra foi passada a para Gerente Geral CRISTIANNE 50 

MACÊDO que apresentou o Relatório de Gestão referente ao primeiro trimestre aos 51 

Conselheiros que aprovaram por unanimidade, durante a apresentação foi sugerido pelo 52 

conselheiro ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES SILVA que fosse incluído, aos slides, a 53 

informações em gráficos. Na oportunidade, foi discutido também a importância em focar 54 

no profissional, no que diz respeito a conscientização para emissão de RRT (Registro de 55 

Responsabilidade Técnica). No sétimo item da pauta, o Presidente passou a palavra aos 56 

representantes das Comissões Ordinárias para respectivos relatos. O coordenador da 57 

Comissão de Exercício Profissional, Ética e Disciplina (CEPED) o conselheiro EDMAR 58 

DE OLIVEIRA ANDRADE, relatou sobre o seminário de fiscalização realizado em 59 

Brasília e alguns encaminhamentos com sugestões a CEP-CAU/BR. Apresentou o novo 60 

fluxograma de fiscalização adotado pelo CAU/BR. Relatou sobre a importância em 61 

adotar um cheklist juntos aos processos de fiscalização para não haver nenhum vício ou 62 

erro de procedimentos. O Conselheiro ainda apresentou dois modelos de selos que serão 63 

fixadas em obras, referente a atividade profissional naquele local, sendo um deles 64 

escolhido pela plenária. E por fim, como relator da Comissão de Exercício Profissional, 65 

Ética e Disciplina – CEPED o Conselheiro, sugeriu pedido de arquivamento no Processo 66 

Administrativo Ético n° 184/2015 – CAU/AM, a Plenária, diante dos fatos apresentados, 67 

decidiu por unanimidade por seu arquivamento. Em seguida, passou-se a palavra ao 68 

conselheiro PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, coordenador da Comissão 69 

Especial de Políticas Públicas, Urbanas e Ambientais (CEPPPUA), que comentou sobre o 70 

projeto de preservação das obras tombadas do arquiteto Severiano Mário Porto. Como 71 

último item da pauta, palavra do Conselheiro Federal, não houve relatos devido à 72 

ausência do mesmo. Após, o presidente encerrou a sessão e agradeceu a presença de 73 

todos.  Para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 74 

por mim, JÉSSICA HALL FERREIRA, pelo Presidente e demais conselheiros titulares e 75 

suplentes presentes. 76 
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