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ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 30/11/2012 
 

Às dezesseis horas e trinta minutos de trinta de novembro 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 décima segunda Ordinária 3 

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

presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK. O presidente abriu os trabalhos e, 5 

como primeiro item da pauta, fez a verificação do quórum, onde constatou-se os 6 

seguintes presentes, Conselheiros Efetivos Presentes: Ana Luiza Souto Loureiro de 7 

Castro, Heraldo Costa dos Reis, Maurício Rocha Carvalho, Marcos Paulo Cereto e 8 

como Conselheiro Suplente: Geraldo Jorge Tupinambá do Valle. Como segundo item 9 

da pauta foi realizada a leitura das atas da décima e décima primeira sessão plenária, 10 

as quais foram aprovadas por unanimidade. O terceiro item da pauta será tratado na 11 

próxima plenária, tendo em vista a ausência da gerente administrativa e financeira, 12 

devido o auxílio nas emissões das carteiras profissionais dos arquitetos. No quarto 13 

item da pauta, o Presidente relatou que o orçamento dois mil e treze, aprovado na 14 

Décima Primeira Sessão Plenária, está em tramite para aprovação junto ao CAU/BR, 15 

estando o mesmo passando por algumas adequações solicitadas pelo Conselho 16 

Federal. Quanto ao quinto item da pauta, foi informado que o CAU/AM, juntamente 17 

com o IAB, realizará no dia 15 de dezembro a Comemoração do Dia do Arquiteto, o 18 

local ainda está sendo definido. Como sexto item da pauta, foi informado a relação 19 

dos conselheiros que participarão do Seminário Internacional em Brasília, sendo eles: 20 

Jaime Kuck, Cristiane de Melo Sotto Mayor Fernandes, Maurício Rocha Carvalho, Ana 21 

Luiza Souto Loureiro, Cláudio Brandão Nina, Heraldo Costa do Reis e Marcos Paulo 22 

Cereto. No sétimo item da pauta, o presidente informou que recebemos o convite da 23 

Câmara Municipal de Manaus que convida o CAU/AM a participar da audiência pública 24 

referente ao Plano Diretor . Informou também que ministrou uma palestra na Faculdade 25 

Fametro, onde as pessoas informaram que o CAU/AM não está participando 26 

diretamente das atividades, tendo em vista que o CREA/AM está participando. No 27 

oitavo item da pauta, o Diretor Financeiro informou quanto ao aumento de 28 

arrecadação de anuidade, devido à emissão das carteiras profissionais. Informou, 29 

também, quanto às aquisições de equipamentos e móveis, bem como a contratação de 30 

uma fiscal e secretária geral para o CAU/AM. O nono item da pauta, relato das 31 

comissões e respectivas coordenações, o Presidente informou da sua participação no 32 

Fórum dos Presidentes realizado em vinte e sete de novembro de dois mil e doze em 33 

Maceió. A Comissão de Ética, representada pela Ana Luiza Souto Loureiro, informou 34 

que a comissão se reuniu e que estão com um processo para análise. Como extra-35 

pauta, foi abordado pelo conselheiro titular Marcos Paulo Cereto a importância da 36 

participação do Conselheiro Federal nas plenárias ou do seu representante. O 37 

Presidente, Arq. E Urb. Jaime Kuck, agradeceu a presença de todos e deu por 38 

encerrado a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 39 
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aprovada, será assinada pelo Presidente, Jaime Kuck e por todos os presentes. 40 
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