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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 001, DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos sete dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, em
segunda e última convocação, iniciou-se a reunião na sede provisória do CAU/PB,
localizada na Avenida Dom Pedro Primeiro, oitocentos e nove, Centro, em João Pessoa/PB,
sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre.
Estiveram presentes os conselheiros Fábio Queiroz, Glauco Brito, Paulo Mota, Valéria von
Büldring, Carmen Etienette e Valder de Souza. Participou como convidado o Conselheiro
Federal suplente Fábio Galisa. Registrou-se a ausência do conselheiro Amaro Muniz e do
seu respectivo suplente Alexandre Azedo. Informe I: Regras de condução das Reuniões
Plenárias – A presidente Cristina Evelise informou que as reuniões serão presididas em sua
ausência pelo Vice-Presidente Fábio Queiroz ou pelo Diretor Financeiro Glauco Brito e, se
por alguma eventualidade nenhum membro da Diretoria estiver presente, a sessão será
presidida pelo decano. Informe II: A presidente falou que caso os conselheiros desejem
fazer uso da palavra, deverão informar à Secretária Geral Clara Formiga, para que ela
coloque o nome na lista e comunicou que cada conselheiro poderá dispor da palavra por três
minutos, com direito a réplica. Informe III: A presidente informou que no momento da
reunião todos os celulares deverão estar desligados e somente em caso de urgência os
familiares poderão ligar para o telefone fixo do CAU/PB. Informe IV: A presidente
comunicou que o assunto de cada item da pauta terá que ser administrado em trinta
minutos, havendo necessidade, será prorrogado por mais quinze minutos, caso a reunião
ultrapasse o limite de tempo determinado pela Diretoria, vinte horas e trinta minutos, e ainda
houver assunto de pauta a ser tratado, haverá uma votação para saber se todos concordam
em prorrogar por mais tempo até ser encerrado o assunto debatido. Informe V: A presidente
informou sua ida ao Rio de Janeiro do dia nove ao dia onze de fevereiro do corrente ano,
como convidada, para participar da reunião do CAU/BR paralela ao centésimo trigésimo
nono - COSU-RJ/IAB. Informe VI: O conselheiro Paulo Mota deixou registrado sua
preocupação quanto ao valor de sessenta e três reais e trinta e dois centavos do RRT, por
causa da baixa na receita do CAU/BR. Informe VII: O conselheiro Valder de Souza
convidou todos os conselheiros para participarem do XXIII Fórum no UNIPÊ
“Planejamento Urbano e Sustentável das Cidades”, que acontecerá nos dias doze e treze
do mês de abril do corrente ano. Expedientes: Distribuição das resoluções em vigor do
CAU/BR, para conhecimento de todos os conselheiros do CAU/PB. O conselheiro Federal
Antônio Francisco informou aos demais conselheiros sobre as resoluções que estão em
vigor. Pauta I: Novo Calendário para as Sessões Plenárias Ordinárias do CAU/PB,
tendo em vista os ajustes necessários frente ao Calendário de Sessões Plenárias e de
Comissões do CAU/BR – A presidente Cristina Evelise apresentou o novo calendário das
sessões plenárias ordinárias do CAU/PB que foi reformulado devido o calendário das
sessões plenárias e de comissões do CAU/BR – aprovado por unanimidade. Pauta II:
deliberação plenária complementar ao Regimento Interno do CAU/PB, para: previsão
de valores de diárias, cargos de livre provimento, etc. – Ficou aprovado que o valor
referente a uma diária será de seiscentos e dezessete reais para viagens nacionais, o
mesmo adotado pelo CAU/BR e de trezentos e oito reais e cinquenta centavos para
viagens estaduais. Pauta III: contratação emergencial de funcionários para o quadro
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provisório do CAU/PB: os conselheiros aprovaram a admissão em caráter emergencial
dos funcionários contratados Arquiteto e Urbanista Daniel Chrockatt de Sá Marques para
o cargo de Gerente Técnico; a Administradora Clara Mariana Formiga Rodrigues para
o cargo de Secretária Geral e Leonor Rosa – Estagiária -. Às vinte e uma horas e quinze
minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por
encerrada a sessão, determinou a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai
digitada e assinada por mim Clara Mariana Formiga Rodrigues, secretária deste Conselho, e
assinada pela Senhora Presidente e todos os conselheiros presentes à sessão.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
Presidente do CAU/PB
_________________________________
CLARA MARIANA FORMIGA RODRIGUES
Secretária Geral do CAU/PB
_________________________________
CONSELHEIROS PRESENTES:
Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz

________________________________

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito

________________________________

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho

________________________________

Arq. e Urb. Valéria von Büldring

________________________________

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota

________________________________

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello

_________________________________

