
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA N° 004, DO CONSELHO DE 1 

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

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

provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro Gonçalves, número dois – bairro 4 

do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise 5 

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

Paulo Mota, Glauco Brito, Amaro Muniz, Silton Henrique, Edjailson Lira, Valéria von 7 

Buldring e Juliane Lins. Registrou-se a ausência dos conselheiros Paulo Macêdo, Alexandre 8 

Azêdo, Fabiana Paschoal, Márcia Barreiros, Carmen Etienette e Cynthia Maria Montarroyos. 9 

Participaram como convidados Conselheiro Federal Antônio Francisco e o Arquiteto José 10 

Vanildo de Oliveira Júnior. Aberta a sessão, a presidente agradeceu a presença do arquiteto e 11 

urbanista Oliveira Júnior e passou a palavra para que ele explicasse o motivo de sua 12 

participação na sessão. O profissional falou, resumidamente, sobre o evento Mostra de 13 

Arquitetura Paraibana, a se realizar em setembro, e solicitou o apoio do CAU/PB. A 14 

presidente sugeriu que na plenária ordinária da próxima quarta-feira, ele trouxesse o edital, o 15 

calendário do evento, valores de inscrição, premiação e demais assuntos imprescindíveis para 16 

uma melhor compreensão do evento, o que foi aprovado pelo profissional. Ordem do dia I: 17 

operacionalizar o funcionamento das Comissões Permanentes (Calendário/ Plano de 18 

Ação-2012). A presidente Cristina Evelise informou das dificuldades que os coordenadores 19 

vêm enfrentando na elaboração dos “Planos de Ação 2012” solicitados pelo CAU/BR. Desta 20 

feita, fez o convite ao Conselheiro Federal Antônio Francisco para que ele explique o que 21 

vem sendo tratado nas comissões a nível nacional, a fim de servir de parâmetro para o 22 

CAU/PB. Passando a palavra para o mencionado conselheiro, ele informou que seria ideal sua 23 

participação em todas as plenárias do CAU/PB, para trazer informações e levar as 24 

necessidades do estado para o CAU/BR, mas os compromissos assumidos o impossibilitam de 25 

participar de todas as reuniões. Na ocasião, explicou a natureza jurídica do CAU, o papel de 26 

cada comissão permanente, sua composição e matérias objeto de deliberações. A conselheira 27 

Valéria falou da preocupação com as decisões do CAU/PB que não foram objeto de 28 

deliberação das comissões já que estas estão sendo formatadas agora. O conselheiro Antônio 29 

Francisco sugeriu a aprovação de um plano orçamentário definindo a verba para cada 30 

instância do CAU/PB, podendo tal plano ser revisado, a posteriori, haja vista o plenário ser a 31 

instância máxima do Conselho. A presidente disse que isso já foi decidido em plenárias 32 

anteriores e que o organograma já foi enviado para o CAU/BR, após aprovação do plenário do 33 

CAU/PB. Informou que na plenária ordinária número dez será emitido um demonstrativo 34 

específico dos gastos de cada instância do CAU/PB. O vice-presidente Fábio Queiroz 35 

informou que a definição dos gastos foi feita por amostragem e, como ainda não se tem uma 36 

definição precisa da receita e despesa do CAU/PB, sugeriu inserir na pauta da plenária 37 

número dez a prestação de contas do Conselho. A presidente informou que a pauta referida 38 

está extensa, mas o assunto entrará como extrapauta para análise oportuna. Ordem do dia II: 39 

posse dos conselheiros suplentes nas comissões permanentes. Tomaram posse como 40 

membros da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação os conselheiros 41 

suplentes Silton Henrique e Edjailson Lira. Tomou posse como conselheira titular do 42 

CAU/PB Valéria von Büldring. A presidente salientou a importância da criação da Comissão 43 

Especial de Política Urbana e Habitação devido à relevância do tema, mas isso só será 44 

possível quando as comissões permanentes estiverem funcionando adequadamente. Ordem 45 

do dia III: Aprovação do Conselho Diretor com a participação dos coordenadores das 46 

comissões permanentes. A presidente informou que o Conselho Diretor do CAU/PB consta 47 

apenas com três participantes: ela, o vice-presidente Fábio Queiroz e o diretor financeiro 48 

Valder de Souza e, muitas vezes, quando um conselheiro não pode participar da reunião, se 49 

torna impossível a deliberação por falta de quórum. Falou da necessidade de expandir a 50 



diretoria e sugeriu que os coordenadores das comissões passassem a integrar o Conselho 51 

Diretor, a fim de que questões urgentes não deixem de ser apreciadas, caso um dos três 52 

integrantes não possa participar. Após as discussões, foi aprovado, por unanimidade, que 53 

os conselheiros Amaro Muniz, Glauco Brito e Valéria von Buldring passarão a integrar 54 

a Diretoria do CAU/PB. Ordem do dia IV: revisão do calendário das sessões plenárias 55 

ordinárias. Item retirado de pauta para discussão oportunamente. Às vinte horas e cinquenta 56 

minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por 57 

encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata, que aprovada pelos 58 

presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste 59 

Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes 60 

à sessão. 61 

 62 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE  63 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 64 

 65 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 66 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 67 

 68 

CONSELHEIROS PRESENTES: 69 

 70 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 71 

 72 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 73 

 74 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 75 

 76 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 77 

 78 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 79 

 80 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 81 

 82 

Arq. e Urb. Juliane Lins dos S. Abrantes  __________________________________ 83 

 84 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento __________________________________ 85 

 86 

Arq. e Urb. Edjailson Batista Lira   __________________________________ 87 


