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ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 29/10/2012 
 

Às dezesseis horas e trinta minutos de vinte e nove de outubro do ano de dois mil e 1 

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

Carlos Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Décima Primeira 3 

Sessão Ordinária de Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, 4 

sob a direção da vice-presidente, Arquiteta e Urbanista CRISTIANE REGINA DE MELO 5 

SOTTO MAYOR FERNANDES, e secretariada pela Gerente Administrativa e Financeira 6 

CRISTIANNE DA SILVA MACEDO. A vice-presidente abriu os trabalhos e, como primeiro 7 

item da pauta, fez a verificação do quórum, constatando-se os seguintes presentes, 8 

Conselheiros Efetivos Presentes: Ana Luiza Souto Loureiro de Castro, Marcos Paulo 9 

Cereto, Maurício Rocha Carvalho, Heraldo Costa dos Reis. Conforme os termos do art. 10 

39, não foram apresentadas as justificativas dos conselheiros faltosos. A Vice-11 

Presidente passou a palavra à Gerente Administrativa e Financeira a qual explicou que 12 

o segundo e terceiro item da pauta serão contemplados na próxima plenária, tendo 13 

em vista as prioridades para o fechamento do orçamento 2013. No terceiro item da 14 

pauta, foi apresentada a proposta orçamentária 2013, sendo a mesma aprovada por 15 

todos. Como quarto item da pauta, foi realizada à leitura de extratos de 16 

correspondências recebida, sendo relatado quanto ao Ofício recebido do CREA que 17 

encaminha novo CD com as ARTs e CAT, incluindo as que foram canceladas, pois 18 

estava havendo divergências das informações do CD anterior. No quinto item da 19 

pauta, quanto ao relato do presidente, a vice-presidente passou a palavra ao Diretor 20 

Financeiro, o mesmo relatou quanto ao bom andamento do trabalho do CAU/AM e das 21 

suas realizações alcançadas, até o presente momento. Como sexto item da pauta, 22 

relato das comissões e respectivas coordenações, a Vice-Presidente comunicou 23 

quanto a mudança do Regimento Interno do CAU/BR, estando o CAU/AM incumbido de 24 

se adequar a nova realidade, a mesma informou que se chegará a conclusão de não 25 

precisarmos mais ter a figura das comissões, pois sua definição será a partir do 26 

número de conselheiros titulares, tendo em vista que os conselheiros suplentes não 27 

poderão mais compor a mesma. Informou também quanto ao número considerável de 28 

inadimplência de anuidade de pessoa jurídica junto ao CAU/AM. A Comissão de Ética, 29 

representada pela conselheira Ana Loureiro de Castro, relatou quanto aos assuntos 30 

abordados no seminário de Ética, realizada pelo CAU/BR, sendo abordados os valores 31 

cobrados por RRT’s e as críticas feitas pelos projetos arquitetônicos dos profissionais 32 

de arquiteturas. A Comissão de Ensino, representada pelo Conselheiro Maurício Rocha 33 

Carvalho, relatou quanto sua participação no Seminário de Capacitação das Comissões 34 

de Ensino e Formação realizada pelo CAU/BR, onde abordaram a necessidade de 35 

reformular os critérios para avaliação do curso de Arquitetura junto ao MEC, bem como 36 

realizada discussões sobre as atribuições dos arquitetos. Para constar, foi lavrada a 37 
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presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Cristianne da 38 

Silva Macêdo, pela Vice-Presidente, Cristiane Regina de Melo Sotto Mayor Fernandes 39 

e por todos os presentes. 40 
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