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Às dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de maio de dois mil e doze, na sede da 1 

SINCONSI - serviço Social da indústria da construção civil de Manaus, AM, foi 2 

realizado a quinta sessão ordinária de plenário do conselho de Arquitetura e Urbanismo 3 

do Amazonas, sob a direção do presidente, Arq. E Urb. Jaime kuck, e secretariado pelo 4 

Adv. INGO DIETER PIETZSCH. O presidente abriu os trabalhos e, como primeiro item 5 

da pauta, fez a verificação do quorum, onde se verificou a presença do Conselheiro 6 

Federal, Arq. E Urb. RODRIGO CAPELADO, o conselheiro Arq. E Urb. HELDER 7 

ALEXANDRE AMORIM, a conselheira Arq. E Urb. CRISTIANE REGINA DE SOTTO 8 

MAYOR AMORIM FERNANDES, a conselheira Arq. E Urb. ANA LUIZA SOUTO 9 

LOUREIRO DE CASTRO, o conselheiro Arq. E Urb. MARCOS PAULO CERETO. Na 10 

oportunidade foram apresentadas as justificativas dos conselheiros faltosos, nos 11 

termos dos art. 39, conforme segue: Antonio Roberto Moita Machado, Heraldo Costa 12 

dos Reis, Bruna Santana Arruda e Mauricio Rocha Carvalho. O segundo item da 13 

pauta foi à leitura da ata da quarta sessão plenária, a qual foi aprovada por 14 

unanimidade. O terceiro item da pauta foi à leitura de extratos de correspondência 15 

recebida do TER – Tribunal regional Eleitoral, e a resposta apresentada. O TRE 16 

pretende modificar a fachada do prédio, cujo arquiteto foi SEVERIANO PORTO, que já 17 

está mais em Manaus. A orientação do CAU/AM é que o TRE seja oficiado, 18 

agradecendo a iniciativa e indicando o nome da sobrinha do arquiteto que hoje 19 

responde pelas atividades. O quarto item da pauta foi apresentado pelo presidente 20 

que relatou sobre as atividades desenvolvidas na presidência do CAU/AM, destacando 21 

a participação na tribuna popular na Câmara dos Vereadores de Manaus, bem como na 22 

sessão especial em homenagem a ULBRA na Assembléia Legislativa do Estado do 23 

Amazonas. Por último, foi dada a palavra ao Conselheiro Federal, Arq. E Urb. Rodrigo 24 

Capelato, onde relatou a cerca de sua participação na reunião do CAU/BR, destacando 25 

o trabalho da comissão de ensino, o conselheiro transmitiu o resultado dos trabalhos de 26 

normatização dos procedimentos que deverão ser ultimados junto as instituições de 27 

ensino e os coordenadores dos cursos de Arquitetura  e Urbanismo com vistas a 28 

regularizar a situação dos alunos formandos para fins de registros junto aos CAUS. 29 

Nesse sentido, o conselheiro apresentou a proposta  de organizar um encontro de 30 

todas as instituições de ensino superior de Manaus para orientar sobre os 31 

procedimentos. Por ultimo, o conselheiro fez um pedido, relatando que não tem 32 

condições de participar de todas as atividades do CAU/BR e o seu suplente, Arq. E 33 

Urb. MARCELO BORBOREMA também tem dificuldade de substituí-lo. Diante disso, 34 

busca alternativa de solução de problema, o que oportunamente, será definido. O 35 

Presidente, Arq e Urb. Jaime Kuck, agradeceu a presença de todos e deu por 36 

encerrado a sessão. Para constar, foi lavrada a presença ata que, depois de lida e 37 

aprovada, será assinada por mim, Ingo Dieter Pietzsch, e por todos os presentes. 38 
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