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ATA DA 20ª SESSÃO PLENÁRIA DO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 
REALIZADA EM 31/07/2013 

 

Às dez horas de trinta e um de julho 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 Sessão Ordinária de Plenária do 3 

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

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

OLIVEIRA SOUZA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos e como primeiro item da 6 

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

Conselheiro Federal Rodrigo Capelato, Conselheiros Efetivos Presentes: Ana Luiza 8 

Souto Loureiro de Castro, Heraldo Costa dos Reis, Daniel Montenegro Alfaia, Geraldo 9 

Jorge Tupinambá do Valle. Conforme os termos do art. 39, somente o Conselheiro 10 

Maurício Carvalho apresentou justificativa. Como segundo item da pauta, a secretária 11 

fez a leitura da Ata da reunião anterior e após correção quanto a justificativa do 12 

Conselheiro Geraldo Valle foi aprovada por unanimidade. No terceiro item da pauta, o 13 

Presidente fez a leitura das correspondências recebidas sendo ela um convite para 14 

inauguração da Sede do CAU/PR. Como quarto item da pauta, o Presidente relatou 15 

que um representante da Defensoria procurou o Presidente do CREA-AM, Sr. Telamon 16 

Neto, para tratar sobre possível concurso de Projeto Arquitetônico e o Ilustríssimo 17 

Presidente do CREA indicou o CAU para atender à esta solicitação. Mencionado isto, o 18 

Presidente Jaime Kuck passou a palavra ao Conselheiro Geraldo Valle que expôs aos 19 

colegas sobre Reunião com o Presidente da Associação dos Defensores Públicos do 20 

Amazonas, sobre Concurso Nacional a ser lançado pelo CAU/AM para projeto 21 

arquitetônico da sede da Associação. Ainda neste tópico o Presidente abordou a 22 

importância de uma vaga para o Conselho no Conselho Municipal de Desenvolvimento 23 

Urbano durante a Revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e propôs que a 24 

cada duas Reuniões de Plenária seria redigido e divulgado uma declaração pública do 25 

Conselho, sendo assim ficou acertado que para a próxima Plenária os Conselheiros 26 

Geraldo Valle e Heraldo Reis iriam redigir o primeiro texto a ser aprovado e publicado. 27 

Após essa sugestão, o Presidente abriu espaço para o Assessor da Presidência, José 28 

Bessa Júnior, manifestar-se. O Assessor mencionou as principais questões que estão 29 

sendo abordadas junto à Câmara de Vereadores e informou que existem alguns que 30 

estão dispostos a ouvir as ideias e apoiar o Conselho de Arquitetura. Após citação do 31 

Assessor houve amplo debate.  Ainda neste item da pauta o Presidente descreveu sua 32 

viagem para I Congresso das Cidades da Amazônia que ocorreu no Peru a convite da 33 

Federação Pan-americana de Arquitetura, depois relatou da participação na Reunião 34 

da Comissão de Ensino e narrou que lá foram abordados vários assuntos interessantes 35 

ao CAU, tais como curriculum das faculdades, residência técnica em Arquitetura, 36 

inclusive citou que a Universidade Federal da Bahia já irá abrir inscrições para 37 

residências, comentou que também abordaram sobre sistema de acreditação dos 38 
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cursos e TFG. Em cima desses assuntos houve calorosa discursão entre os 39 

Conselheiros. Em seguida o Presidente propôs que fosse feita inversão de pauta do 40 

item 7 para o item 6, o qual foi aceita pelos membros presentes no Plenário. Como 41 

quinto item da pauta, a Gerente Geral, Cristianne da silva Macêdo, informou que o 42 

CAU/BR fez análise dos registros e solicitou uma Reprogramação Orçamentária de 43 

2013 com base nos parâmetros apresentados no SICCAU. Ela exibiu os dados 44 

referentes à anuidade, emissão de RRT, inadimplência de Pessoas Jurídicas e Físicas 45 

dos anos de 2012 e 2013. Tendo assim, a necessidade da adequação no Plano de 46 

Ação com base nos novos valores, a gerente solicitou aos Conselheiros análises e 47 

contribuições na reprogramação a ser encaminhada ao CAU/BR. Após estudo da 48 

Reprogramação o Presidente abriu para aprovação da mesma. A qual foi aprovada por 49 

unanimidade, condicionada que seja concluída e enviada até 05/08/2013 (segunda-50 

feira).  Ainda neste item o Presidente ratificou as decisões já tomadas em Plenárias 51 

passadas quanto ao Plano de Cargos e Salários para o Concurso Público, 52 

especificando que o cargo de Assessor de Comunicação será de Livre Provimento.   53 

Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 54 

por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, e pelo Presidente, Jaime Kuck. 55 
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