
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 006, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos dezoito dias do mês de 2 

abril de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião na sede 3 

provisória do CAU/PB, localizada na Avenida Dom Pedro Primeiro, oitocentos e nove, 4 

Centro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira 5 

Alexandre. Estiveram presentes os conselheiros Valder de Souza, Fábio Queiroz, Glauco 6 

Brito, Paulo Mota, Amaro Muniz, Carmen Etienette e Valéria von Büldring. Registrou-se a 7 

ausência do conselheiro Alberto de Sousa e do seu respectivo suplente. Estiveram presentes, 8 

como ouvintes, o conselheiro federal Antônio Francisco e o gerente técnico Daniel Chrockatt. 9 

Informes da Presidência I - A presidente informou que recebeu um convite para participar 10 

da reunião solene de instalação do CAU/PE e posse do presidente Roberto Montezuma; II – 11 

comunicou da palestra que houve em Cajazeiras a respeito do Concurso Nacional de Ideias; 12 

III – apresentou aos conselheiros as despesas que o CAU/PB está tendo com o pagamento do 13 

Convênio de Cooperação Técnica firmado com o CREA/PB; IV – informou de sua ida ao 14 

CAU/BR, juntamente com a Diretoria do CAU/PB e com os assessores jurídico e contábil 15 

para retirar dúvidas. V – falou da necessidade de o CAU/PB ter um assento no COPAM. 16 

Informes Conselheiros: o conselheiro Valder de Souza informou sobre a palestra que 17 

acontecerá no Auditório da UNIPÊ, no dia doze de abril de dois mil e doze, às quinze horas, e 18 

que terá como palestrantes o conselheiro federal Antônio Francisco falando sobre o CAU/BR 19 

e a presidente Cristina Evelise abordando o CAU/PB. Expedientes: Revisão do Regimento 20 

Geral do CAU/PB – o conselheiro Antônio Francisco informou que o Regimento Geral do 21 

CAU/BR está passando por uma fase de reformulação, pois foi criado em um curto período de 22 

tempo para que pudesse normatizar a instalação do CAU e devido a rapidez na elaboração 23 

ficou com algumas falhas que deverão ser corrigidas. Falou, ainda, que já está em vigor a 24 

resolução vinte e um e comunicou está sendo feita uma nova resolução para regulamentar a 25 

fiscalização do exercício profissional pelos CAU/UFs. Ordem do dia I - Tabela de 26 

honorários desenvolvida pelo IAB e que está em análise pelo CAU/BR: O vice-presidente 27 

Fábio Queiroz perguntou ao Conselheiro Federal Antônio Francisco como está o andamento 28 

da tabela de honorários e este informou que ainda está sendo apreciada. Ordem do dia II - 29 

Reunião na Prefeitura Municipal de João Pessoa: a PMJP entregou ao CAU/PB um 30 

parecer que foi discutido entre as entidades, para que a assessoria jurídica do CAU/PB possa 31 

verificar se entrará em vigência. Ordem do dia III - Parecer do Assessor Jurídico do 32 

CAU/PB: O assessor Welison Silveira apresentou sua consulta acerca das diferenças nas 33 

atribuições da autarquia federal (CAU), da instituição científica (IAB), do sindicato 34 

(SINDARQ) e associações. Às vinte horas e trinta minutos foi facultada a palavra e, não 35 

havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão determinando a lavratura 36 

da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Clara Mariana 37 

Formiga Rodrigues, Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e por todos 38 

os conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 39 

 40 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 41 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 42 

 43 

CLARA MARIANA FORMIGA RODRIGUES 44 

Secretária Geral do CAU/    __________________________________ 45 

 46 

CONSELHEIROS PRESENTES: 47 

 48 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 49 

 50 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 51 



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 006, DO CONSELHO DE 52 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. 53 

 54 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 55 

 56 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 57 

 58 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 59 

 60 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 61 

 62 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello __________________________________ 63 


