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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 018, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e três dias do 2 

mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezoito horas e cinquenta minutos, em segunda e 3 

última convocação, iniciou-se a sessão na sede do CREA/PB, localizada na Avenida Dom 4 

Pedro Primeiro, oitocentos e nove, Centro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e 5 

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os conselheiros Amaro 6 

Muniz, Glauco Brito, Paulo Mota e Valéria von Buldring. Justificaram a ausência a 7 

conselheira Juliane Lins e o conselheiro Valder de Souza, bem como, seu respectivo suplente 8 

Paulo Macedo convocado na forma regimental e em tempo hábil. Foi registrada a presença do 9 

Conselheiro Federal e Primeiro Vice-Presidente do CAU/BR Antônio Francisco. Participaram 10 

como convidados o assessor jurídico Welison Silveira, a gerente geral Andréia Solha e os 11 

arquitetos e urbanistas que tomarão posse no Colegiado Permanente das Entidades de 12 

Arquitetura e Urbanismo - CEAU-CAU/PB: Umbelino Albuquerque, Manoel Brito e Débora 13 

Julinda. Registrou-se a ausência do empossando Jean Fechine que foi indicado pelo IAB-PB, 14 

em virtude de outro compromisso profissional. Aberta a sessão, a presidente Cristina Evelise 15 

agradeceu a presença de todos e deu boas-vindas ao conselheiro Antônio Francisco e aos 16 

arquitetos e urbanistas que comporão o CEAU-CAU/PB. Foram apreciadas e aprovadas por 17 

unanimidade as Atas referentes à sessão ordinária número dezessete e à sessão extraordinária 18 

número sete do CAU/PB, distribuídas previamente, via e-mail. Ordem do dia I: posse dos 19 

membros do Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetura e Urbanismo – 20 

CEAU-CAU/PB: a presidente falou que o CEAU é uma instância consultiva e que os 21 

membros deverão estabelecer um calendário de reuniões, a fim de emitirem encaminhamentos 22 

para apreciação do Plenário do CAU/PB. Esclareceu que os membros representarão as 23 

entidades que os indicaram e que terão direito a voz e não a voto, ocasião em que colocou a 24 

estrutura administrativa do Conselho à disposição dos mesmos. Procedeu à leitura dos termos 25 

de posse que teve o arquiteto e urbanista Umbelino Albuquerque empossado como membro 26 

titular e arquiteta e urbanista Débora Julinda como membro suplente, ambos indicados pelo 27 

SINDARQ-PB, bem como, o arquiteto e urbanista Manoel Brito empossado como membro 28 

suplente indicado pelo IAB-PB. Após a formalização da posse nos moldes Regimento Interno 29 

do CAU/PB, a presidente facultou a palavra para que os demais conselheiros saudassem os 30 

recém-empossados. O conselheiro Amaro Muniz que também comporá o CEAU na qualidade 31 

de coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação enfatizou que a 32 

experiência dos novos membros muito auxiliará nos trabalhos tanto das comissões quanto do 33 

plenário. O conselheiro Antônio Francisco saudou os novos membros e falou que o CEAU é o 34 

único colegiado que a lei determina sua criação e os assuntos centrais de discussão que são: 35 

ensino e prática profissional, atividades fim do Conselho. O assessor Welison se colocou à 36 

disposição para participar das reuniões do CEAU, a fim de orientar os novos membros quanto 37 

aos termos técnicos. Informes: Presidência – A presidente informou que o TRT/PB enviou 38 

convite para o Encontro Empresarial sobre Prevenção de Acidentes na Indústria da 39 

Construção, a se realizar no dia dois de maio do ano em curso, das treze horas às dezessete e 40 

trinta, na sede daquele Tribunal Regional do Trabalho. Informou que participou do Fórum de 41 

Presidentes, nos dias onze e doze do mês corrente, na cidade de Boa Vista/RR, ocasião onde 42 

foi apresentado o resultado parcial do censo feito pelo CAU/BR sobre o profissional de 43 

arquitetura e urbanismo. Deu ciência de sua participação na reunião da Comissão Gestora do 44 

Fundo de Apoio aos CAU/UFs, realizada na cidade de Brasília, no dia dezoito do mês 45 

corrente. Informou também que participará amanhã, dia vinte e quatro de abril, de reunião 46 

com o prefeito Luciano Cartaxo, juntamente com representantes do CREA/PB, IAB-PB, 47 

SINDARQ-PB E SENGE-PB, a partir das nove horas, ocasião em que discutirão a legislação 48 

municipal vigente e a valoração profissional. Por fim, informou que participará de reunião que 49 

versará sobre o Projeto de Gestão Estratégica do CAU, em Brasília/DF, no período de vinte e 50 

cinco a vinte e seis do mês em curso e que os encaminhamentos de tal reunião será objeto de 51 

deliberação na Plenária Ampliada do CAU/BR no próximo mês de maio. Comissão – A 52 
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conselheira Valéria informou que participou, na qualidade de coordenadora da Comissão de 53 

Planejamento e Finanças do CAU/PB, de reunião ordinária da CPFI-CAU/BR, em Brasília, 54 

nos dias dezoito e dezenove do mês corrente, ocasião em que foi aprovado o calendário anual 55 

de reuniões daquela comissão, a fim de viabilizar a participação dos coordenadores dos 56 

CAU/UFs. Conselheiros – o conselheiro Antônio Francisco esclareceu algumas resoluções 57 

editadas pelo CAU/BR, dentre elas: Resolução Vinte e Seis – que dispõe sobre o registro de 58 

arquiteto e urbanista brasileiro ou estrangeiro portadores de visto permanente, diplomados por 59 

instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos estados e 60 

do Distrito Federal; Resolução Trinta e Cinco – que dispõe sobre o registro temporário no 61 

CAU de arquiteto e urbanista brasileiros, estrangeiros diplomados no exterior e a recente 62 

Resolução Quarenta e Seis – que dispõe sobre o registro de RRT, a constituição de Acervo 63 

Técnico referente à atividade técnica realizada no exterior por arquiteto e urbanista registrado 64 

no CAU. Ainda como informe, falou que existem matérias que necessitam ser normatizadas 65 

como, por exemplo, as matérias referentes à fiscalização da venda de projetos pela internet; à 66 

regulamentação das atribuições privativas do arquiteto e urbanista, ao registro de propriedade 67 

intelectual e registro de autoria e à tabela de honorários que valorize a profissão. Deu ciência 68 

da realização de seminários de fiscalização em alguns estados como, por exemplo, Aracaju e 69 

do Piauí e falou que o convite e programação serão encaminhados em tempo hábil pela 70 

assessoria da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR. Disse ser relevante o CAU/PB 71 

enviar um representante para tal debate. Expedientes: não houve registro. Interesses Gerais: 72 

o arquiteto e urbanista Manoel Brito sugeriu como ponto de discussão a questão de se atuar 73 

em parceria público-privada junto às instituições públicas em prol de uma arquitetura de 74 

referência. Às vinte horas e trinta minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a 75 

tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata 76 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, 77 

Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e pelos conselheiros que se 78 

fizeram presentes à sessão. 79 

 80 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 81 

Presidente do CAU/PB    ________________________________________ 82 

 83 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 84 

Secretária Geral do CAU/PB   ________________________________________ 85 

 86 

CONSELHEIROS PRESENTES: 87 

 88 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro  ________________________________________ 89 

 90 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito ________________________________________ 91 

 92 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring  ________________________________________ 93 

 94 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota ________________________________________ 95 


