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ATA DA 29ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 07/05/2014 
 

Às dez horas e trinta e um minutos de sete de maio do ano de dois mil e catorze, na 1 

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

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Vigésima Nona Sessão 3 

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

direção do Presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela 5 

Secretária Geral NAYARA OLIVEIRA SOUZA SANTOS. O Presidente abriu os trabalhos 6 

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

seguintes Conselheiros Titulares presentes: ANA LUIZA SOUTO LOUREIRO DE 8 

CASTRO, GERALDO JORGE TUPINAMBÁ DO VALLE, MAURÍCIO ROCHA 9 

CARVALHO, PEDRO PAULO BARBOSA CORDEIRO, PAULO ROBERTO AGUIAR DE 10 

LINDENBER e MELISSA ALVES TOLEDO.  E como visitante o Senhor CLAUDEMIR 11 

ANDRADE, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Amazonas – 12 

IAB/AM. Conforme os termos do art. 19, o Conselheiro Estadual HERALDO COSTA 13 

DOS REIS e o Conselheiro Federal RODRIGO CAPELATO apresentaram justificativa. 14 

No segundo item da pauta, o Presidente convidou os presentes a ouvirem o Hino 15 

Nacional Brasileiro. Como terceiro item da pauta a secretária fez a leitura da Ata da 16 

28ª Reunião Plenária e após o Sr. Claudemir Andrade solicitar a inclusão da justificativa 17 

de sua ausência foi votada e aporvada por unanimidade. No quarto item da pauta o 18 

presidente esclareceu que as correspondências na maioria das vezes são de assuntos 19 

da fiscalização e Comissões e quando recebidas são protocoladas para o setor 20 

correspondente. Após este informe solicitou a presença do Assessor José Augusto 21 

Bessa Junior para debater sobre as audiências de discussão da Mobilidade Urbana, na 22 

qual o Conselho esta sendo convidado a participar. Então o Assessor José Augusto 23 

Bessa Junior informou que na primeira reunião debateu-se a criação de um Plano de 24 

Mobilidade específico para a Copa do Mundo, citou também que o Conselheiro Heraldo 25 

Costa dos Reis também participou e que a Universidade Federal do Amazonas foi 26 

convidada a participar da elaboração deste Plano. Houve então grande debate sobre o 27 

tema e o Presidente questionou qual seria a contribuição do CAU/AM nessas 28 

discussões, em acordo os presentes afirmaram que seria instigar a esfere pública a 29 

debater esses problemas. O presidente do IAB-AM aproveitou para mencionar que foi 30 

entregue um Ofício ao Prefeito solicitando um encontro para questionar alguns pontos 31 

de interesse da Arquitetura, tais como assistências técnicas gratuitas, cooperações 32 

culturais e o salário dos Arquitetos e Urbanistas da prefeitura. Sugeriu que fosse criada 33 

uma comissão para com várias entidades da classe para participar deste encontro e 34 

aproveitasse para retornar à população os resultados dos Seminários “Quitandinhas + 35 

50”. O Presidente Jaime Kuck questionou quem participou da 1ª Audiência de 36 

Mobilidade Pública, o Conselheiro Geraldo Valle informou que participou juntamente 37 

com o Conselheiro Heraldo Reis relatando que não havia órgãos do poder público, 38 

porém estavam presentes vereadores e alguns deputados estaduais. Houve 39 

novamente grande debate entre os Conselheiros sobre as problematizações da 40 

Mobilidade Urbana em Manaus, ressaltando a relevância da Arquitetura e Urbanismo 41 

nas reflexões de transporte urbano. O presidente lembrou do evento do Ministério do 42 

Trabalho onde o CAU/AM participou, demonstrando a satisfação da visibilidade que o 43 

Conselho já possui. Como quinto item da pauta, em relatos da Presidência, o Vice-44 

Presidente Maurício Carvalho comentou sobre a participação no XX Congresso 45 
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Brasileiro de Arquitetos. Mencionou sobre as discussões da Comissão de Ética sobre o 46 

Código de Ética e a necessidade da criação do hábito e cultura. Citou também os 47 

debates sobre gestão e a questão econômica de cada estado. No sexto item da 48 

pauta, o Presidente questionou qual o status da publicação da obra do Severiano Mario 49 

Porto e o Assessor José Bessa informou que o conselheiro Geraldo Valle estava 50 

intermediando o patrocínio, porém não obteve respostas. Foi solicitado ao Assessor 51 

que elaborasse um projeto de captação de patrocínio e contactasse as empresas 52 

possíveis. Como sétimo item da pauta, em relatórios financeiros o Presidente 53 

informou do corte que haverá no recurso porque há um CAU que não está contribuindo 54 

para o fundo de apoio e este valor será rateado entre todos os CAU’s. Informou ainda 55 

que a gerente geral está concluindo o relatório da prestação de contas a ser enviada ao 56 

CAU/BR. Ele ainda mencionou que a relação de todos os pagamentos autorizados pela 57 

presidência são encaminhados por e-mail a todos os conselheiros. Ainda neste item da 58 

pauta, o vice-presidente comentou a dificuldade do orçamento do CAU/AM e sugeriu 59 

que fosse elaborado um ofício expressando as dificuldades do conselho ao CAU/BR. 60 

No oitavo item da pauta, o assessor José Bessa apresentou os relatórios técnicos 61 

quantitativos da fiscalização e da área técnica. Para constar, foi lavrado a presente ata 62 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Nayara Oliveira Souza Santos, 63 

pelo presidente, Jaime Kuck e pelos demais presentes.     64 
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