
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 008, DO CONSELHO DE 1 

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

junho do ano de dois mil e doze, às dezenove horas, em segunda e última convocação, 3 

iniciou-se a sessão na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro 4 

Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto 5 

e Urbanista Fábio Ramos de Queiroz. Estiveram presentes os conselheiros Glauco Brito, 6 

Paulo Mota, Valéria von Büldring, Amaro Muniz e Juliane Lins. Registrou-se a ausência da 7 

presidente Cristina Evelise e dos conselheiros Valder de Souza e Carmen Etienette, bem 8 

como, de seus respectivos suplentes. Informes da Presidência: I: o presidente da sessão 9 

relembrou aos conselheiros que, para manter a ordem nas plenárias, os mesmos terão que 10 

solicitar a palavra à Secretária Geral Clara Mariana com antecedência. II: justificou a 11 

ausência da presidente Cristina Evelise por estar participando de uma reunião com a 12 

contadora Teresinha Lopes no CAU/BR. III: informou que vai ser contratado um arquiteto e 13 

urbanista para assumir o cargo de gerente de fiscalização e que este e o gerente técnico Daniel 14 

Chrockatt irão a Brasília/DF fazer um treinamento de WEBGIS e de Geoprocessamento, nos 15 

dias vinte e sete e vinte e oito de julho do corrente ano. IV: informou que no dia vinte e um de 16 

junho do corrente ano terá um Seminário Norte e Nordeste da Comissão de Ética e Disciplina 17 

do CAU/BR em Recife/PE, onde ele e a presidente Cristina Evelise participarão. V: informou 18 

do concurso que se realizou em Santa Rita/PB e comentou sobre os erros que ocorreram na 19 

elaboração das provas e falou que os Órgãos têm que tomar ciência da existência do CAU/PB 20 

e que eles têm que avisar ao Conselho quando fizerem concursos que estejam relacionados 21 

aos profissionais arquitetos e urbanistas. O assessor jurídico Welison Silveiraficou de elaborar 22 

um texto para ser encaminhado aos órgãos que promovem concursos para os mesmos 23 

tomarem ciência. Informes Conselheiros I: O conselheiro Paulo Mota informou que não 24 

poderá coordenar nenhuma comissão devido à falta de tempo e renunciou a Comissão de 25 

Exercício Profissional, Ensino e Formação e a conselheira Juliane Lins entrou nesta comissão. 26 

O conselheiro Glauco Brito deixou a Comissão de Ética e Disciplina e o conselheiro Amaro 27 

Muniz ocupou o cargo de membro nesta comissão. O calendário de reuniões das comissões 28 

foi aprovado para que sejam realizadas nas terças-feiras antes do dia das plenárias, 29 

sendo a primeira comissão às quatorze horas e a segunda comissão às dezesseis horas e, 30 

nas quartas-feiras de plenária, uma comissão se reunirá às quatorze horas e outra 31 

comissão às dezesseis horas. Desta forma, todo mês as comissões se revezam em dias e 32 

horários diferentes. Informes Assessorias I: A Assessora Administrativa Verônica Gonçalves 33 

informou que irá a Recife/PE nos dias vinte e cinco a vinte e sete de junho do presente ano, 34 

juntamente com a contadora Teresinha Lopes e a presidente Cristina Evelise para 35 

participarem da Reunião Regional de Planejamento, Orçamento e Contabilidade. VI: 36 

informou que está fazendo licitações de ar-condicionado e de imobiliários e comunicou que 37 

está sendo analisada a possibilidade de contratar Maria Fátima Cavalcante Lopes que trabalha 38 

no IPHAEP e já tem um vasto conhecimento em órgãos públicos. Falou que a mesma vai ficar 39 

por experiência durante dez dias e, caso dê certo, ela será contratada como gerente geral. 40 

Expedientes: Não houve registro. Ordem do dia I: Plano de Ação Anual do CAU/PB – O 41 

presidente da sessão sugeriu que as plenárias deveriam acontecer a cada dois meses no 42 

interior do Estado e que o Conselho ficaria encarregado de locar o transporte para levar os 43 

conselheiros. Foi sugerido que em fevereiro a plenária será em Souza; em maio em 44 

Cajazeiras; em agosto em Campina Grande e em novembro deverá ser em Patos. O 45 

conselheiro Amaro Muniz sugeriu que sejam feitas reuniões com os prefeitos de cada 46 

município, e, caso o mesmo não tenha disponibilidade de horário, que seja feita com o 47 

secretário de planejamento para mostrar a importância de regularização das obras. O 48 

conselheiro Glauco Brito falou que não se faz necessário haver diárias para os conselheiros 49 

irem a estas plenárias no interior. O presidente da sessão Fábio Queiroz perguntou se os 50 

conselheiros tinham sugestão para aproximar os estudantes de arquitetura do CAU/PB. Os 51 



conselheiros Amaro Muniz e Juliane Lins enfatizaram a importância de mostrar aos alunos o 52 

objetivo do CAU/PB. O conselheiro Glauco Brito sugeriu que sejam feitas palestras para os 53 

estudantes com assuntos que despertem o interesse deles; os conselheiros concordaram que no 54 

início de cada semestre sejam feitas palestras com os alunos e que nas férias os conselheiros 55 

do CAU/PB se reúnam com os professores e coordenadores para que seja criado um vínculo 56 

maior entre ambos. O presidente da sessão sugeriu que sejam organizados eventos no 57 

CAU/PB para atrair os arquitetos e urbanistas, objetivando despertar ideias a serem analisadas 58 

e absorvidas. O conselheiro Glauco Brito propôs que cada reunião tenha temas específicos, 59 

por exemplo: vendas imobiliárias em João Pessoa e o conselheiro Paulo Mota enfatizou que 60 

deveria haver uma exposição na mídia ressaltando a importância do arquiteto e urbanista, para 61 

que todos entendam que através de um bom projeto arquitetônico poderão atrair mais clientes 62 

ao estabelecimento. Às vinte e uma horas e trinta minutos foi facultada a palavra e, não 63 

havendo mais nada a tratar, o o presidente da sessão e vice-presidente do CAU/PB deu por 64 

encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 65 

presentes, vai digitada e assinada por mim Clara Mariana Formiga Rodrigues, Secretária deste 66 

Conselho, pelo presidente da sessão e pelos conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 67 

 68 

Arq. e Urb. FÁBIO RAMOS DE QUEIROZ 69 

Vice Presidente do CAU/PB    __________________________________ 70 

 71 

CLARA MARIANA FORMIGA RODRIGUES __________________________________ 72 

Secretária Geral do CAU/PB 73 

 74 

CONSELHEIROS PRESENTES: 75 

 76 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 77 

 78 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 79 

 80 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 81 

 82 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 83 

 84 

Arq. e Urb. Juliane Lins dos Santos Abrantes __________________________________ 85 


