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ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 30/07/2012 
 

Às dezesseis horas e trinta e cinco minutos de trinta de julho do ano de dois mil e doze, 1 

na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, Rua Carlos 2 

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a oitava 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 secretariada pela Arquiteta e 5 

Urbanista THAÍS MÊNE MELO. O presidente abriu os trabalhos e, como primeiro item 6 

da pauta, fez a verificação do quórum, onde se constatou os seguintes Conselheiros 7 

Efetivos Presentes: PEDRO PAULO BARBOSA, CLAUDIA ELISABETH NERLING e 8 

como Conselheiros Suplentes: José Augusto Bessa Júnior, Bruna Santana Arruda, 9 

Daniel Montenegro Alfaia. Na ocasião foram apresentados o Sr. LUÍS FABIAN 10 

PEREIRA BARBOSA e a Srª. CRISTIANNE DA SILVA MACÊDO os quais irão exercer 11 

os cargos de Assessor Jurídico e Gerente Administrativa e Financeira, 12 

respectivamente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas CAU/AM. 13 

Conforme os termos do art. 39, foram apresentadas as justificadas as dos conselheiros 14 

faltosos, conforme segue: JOSÉ AUGUSTO BESSA JÚNIOR, BRUNA SANTANA 15 

ARRUDA, DANIEL MONTENEGRO ALFAIA. Como segundo item da pauta foi à 16 

leitura da ata da sexta sessão plenária, a qual foi aprovada por unanimidade. O 17 

terceiro item da pauta foi à leitura de extratos de correspondências recebidas do 18 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil quanto à 2ª Reunião 19 

Plenária Estendida do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil que ocorrerá em 20 

03 de agosto de 2012 em Brasília, objetivando alinhar as estratégias do conselho 21 

nacional – CAU/BR e dos estados – CAU/UF, foi recebido também o comunicado do 22 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanista de Santa Catarina – CAU/US, 23 

informando que será realizado o Fórum dos Presidentes no dia 09 de agosto de 2012 24 

na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina. O quarto item da pauta, 25 

referente aos relatos das Comissões e respectivas coordenações, abordou-se o 26 

assunto da obtenção do acervo junto ao Conselho Regional de Engenharia e 27 

Agronomia – CREA. O Presidente informou que foi encaminhado ao CREA/AM Ofício 28 

018/2012-CAU/AM solicitando a documentação digital dos arquitetos e urbanistas 29 

cadastrados junto aquele conselho, mas até a data desta reunião não obtivemos 30 

respostas. A Comissão de Finanças relatou que atualizaram os planos de ações do 31 

CAU/AM e os mesmos já foram encaminhados ao CAU/BR. O Presidente aproveitou 32 

para elogiar a atuação da Comissão de Finanças e informou que houve uma revisão do 33 

orçamento do CAU/AM. A Comissão de Ensino relatou que já foi realizado o cadastro 34 

da Universidade UNINORTE. A Gerente Técnica informou que alguns coordenadores 35 

não fizeram o cadastro da Instituição e que encaminhará e-mail aos mesmos 36 
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informando da importância do cadastro. A Comissão de Ética relatou que está fazendo 37 

análise de três processos de sindicância prévia, e informou que marcará uma próxima 38 

reunião para verificar os documentos que estão pendentes. O Assessor Jurídico se 39 

colocou a disposição para auxiliar a Comissão de Ética nesta situação.  O quinto item 40 

da pauta e última foi aberta discussão extra pauta entre os conselheiros, sendo 41 

aprovado o convênio entre o CAU/AM e a IAB, SINDARQ e ASBEA, com o objeto de 42 

disponibilizar uma sala na sede do CAU/AM para o funcionamento das Entidades de 43 

Classes. A Suplente Arquiteta e Urbanista Bruna Santana relatou que os alunos da 44 

Universidade UNINORTE solicitaram uma palestra do CAU/AM para alguns 45 

esclarecimentos. Ficou decido que todas as terças-feiras haverá reunião de Diretoria às 46 

11h00 na sede do CAU/AM. O Presidente, Arquiteto e Urbanista Jaime Kuck, 47 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a sessão. Para constar, foi 48 

lavrada a presença ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 49 

Presidente. 50 

 

 

Arq. e Urb.  Jaime Kuck 
Presidente do CAU/AM 

Arq. e Urb.  Thaís Mêne 

Gerente Técnica CAU/AM 

 

 

 


