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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 003, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de setembro do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos, em segunda e 3 

última convocação, iniciou- se a reunião na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo 4 

São Frei Pedro Gonçalves, número dois, bairro Varadouro, nesta Capital, sob a presidência 5 

da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os 6 

conselheiros Valder de Souza, Valéria von Büldring e Amaro Muniz. Participaram como 7 

convidados o Conselheiro Federal suplente Fábio Galisa e o assessor jurídico Welison 8 

Silveira. Justificou a ausência o conselheiro Glauco Brito. Aberta a reunião, a presidente 9 

agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos. Ordem do dia I: proceder à 10 

análise curricular e à entrevista das candidatas às vagas dos cargos em comissão de 11 

gerência geral, assessoria de comunicação e assessoria contábil - A presidente procedeu à 12 

análise curricular das candidatas e iniciou as entrevistas começando pela candidata à vaga de 13 

gerente geral Andréia Solha. Em seguida, a entrevistada foi a candidata à vaga de assessora 14 

contábil Mônica Smith e, por fim, a candidata à vaga de assessora de comunicação Fabíola 15 

Bessa. As candidatas foram devidamente sabatinadas pela presidente, pelos conselheiros 16 

presentes e pelo assessor Welison. Em decorrência do resultado da entrevista, foi aprovada, 17 

por unanimidade, a contratação das candidatas que iniciarão suas atividades a partir do 18 

dia primeiro de outubro do corrente ano. A carga horária da Gerente Geral será de oito 19 

horas diárias e quarenta horas semanais até nova determinação do CAU/BR que, por ora, 20 

analisa a viabilidade de o CAU/Básico funcionar seis horas. A carga horária das assessorias 21 

contábil e de comunicação ficou acordada de seis horas diárias, sendo quatro horas 22 

internas e duas horas para serem compensadas nas reuniões do Conselho. Os salários brutos 23 

foram estabelecidos em dois mil reais para as duas assessorias e de cinco mil, duzentos e 24 

oitenta e sete reais para a gerência geral. A presidente solicitou que a Secretária Geral as 25 

orientasse no sentido de encaminharem à assessoria jurídica deste Conselho a relação dos 26 

documentos necessários para a elaboração das portarias de nomeação. Ordem do dia II: 27 

deliberar sobre o apoio do CAU/PB à palestra “Luz Natural e Arquitetura”, a ser 28 

ministrada pelo Arquiteto e Urbanista Sigfrido Graziano Júnior, na data provável de 29 

vinte e dois e vinte e três de outubro de dois mil e doze – A presidente informou que o 30 

Arquiteto e Urbanista Sigfrido encaminhou mensagem eletrônica para o CAU/PB solicitando 31 

apoio financeiro para custear sua hospedagem e alimentação durante sua estada nesta cidade, 32 

por ocasião da apresentação da palestra supramencionada apoiada pelo CREA/PB. Informou 33 

que o referido palestrante enviou material para apreciação e divulgação do referido evento 34 

onde solicitou equipamento de projeção, tela e sala adequadas. Falou que o público-alvo são 35 

professores e profissionais de arquitetura e engenharia, bem como, gestores e estudantes de 36 

áreas afins. A presidente pôs a matéria em discussão e ficou aprovado que, em virtude de o 37 

CAU/PB estar se estruturando e em fase de implantação em sede provisória, onde todos 38 

os esforços estão direcionados nesse sentido, o CAU/PB ainda não tem uma dotação 39 

orçamentária que atenda tal custeio, ficando inviável o apoio financeiro solicitado, mas 40 

ficou reconhecida a importância de tal palestra e a presidente se comprometeu em manter 41 

contato com o arquiteto palestrante para explicar os reais motivos do não atendimento. 42 

Ordem do dia III: dar ciência da realização do Seminário Nacional de Política Urbana, a 43 

se realizar nos estados até o dia vinte de outubro de dois mil e doze e em Brasília/DF dos 44 

dias vinte e quatro a vinte e seis de outubro de dois mil e doze – A presidente deu ciência 45 

do referido seminário e informou aos presentes que acredita que o CAU/PB realizou tal 46 

seminário de outra forma, quando da realização dos debates entre os candidatos a prefeito 47 

desta Capital que aconteceram no período de vinte e sete de agosto a quatro de setembro de 48 

dois mil e doze e que foi promovido pelo CAU/PB, CREA/PB, SENGE-PB e SINDARQ-PB. 49 

Para tanto, solicitou que a Secretária Geral solicitasse a pauta mínima dos trabalhos à 50 

Secretária do SENGE/PB a senhora Eliane, para que tal pauta contendo os dez pontos seja 51 
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encaminhada para a Comissão de Política Urbana do CAU/BR, como forma de contribuição 52 

deste Conselho, haja vista que a mesma já deu como informe em reunião naquele Conselho 53 

que o CAU/PB ainda não tem tal Comissão Especial de Política Urbana porque está primeiro 54 

operacionalizando as comissões permanentes. Ordem do dia IV: analisar os orçamentos de 55 

micro-ônibus que servirá para o deslocamento dos conselheiros e servidores deste 56 

Conselho à cidade de Cajazeiras no dia vinte e dois de outubro de dois mil e doze, onde 57 

participarão da plenária ordinária número doze – A Presidente solicitou que a Secretária 58 

Geral repassasse os orçamentos para a consultora Fátima Cavalcante, a fim de que ela 59 

providencie a abertura do processo e os devidos trâmites legais para a locação do micro-60 

ônibus que servirá no deslocamento para a cidade de Cajazeiras/PB, de acordo com o menor 61 

preço orçado. Ordem do dia V: parecer da assessoria jurídica sobre o apoio do CAU/PB 62 

na divulgação do Curso do IPOG “Master em Arquitetura” – O assessor Welison falou 63 

sobre a legalidade e conveniência da parceria firmada entre o CAU/PB e o Instituto de Pós-64 

graduação – IPOG. Informou que a problemática surgiu após o questionamento levantado pela 65 

Arquiteta e Urbanista Rossana Honorato onde pôs em dúvida tal parceria do CAU/PB na 66 

divulgação do curso acima referido. Informou aos presentes que o CAU/PB ao apoiar tal 67 

curso não está regulamentado nem validando, apenas está dando apoio na divulgação para que 68 

os profissionais devidamente inscritos neste Conselho se especializem com desconto na 69 

mensalidade. A presidente solicitou que o assessor concluísse o parecer jurídico até a data de 70 

amanhã, dia vinte e sete de setembro, para que o mesmo seja encaminhado como resposta 71 

para a Arquiteta e Urbanista Rossana Honorato com cópia para o presidente do CAU/BR 72 

Haroldo Pinheiro. O Conselheiro Federal suplente Fábio Galisa e o conselheiro Amaro Muniz 73 

concordaram com tal decisão ao reafirmarem que o CAU/PB apenas está dando a 74 

possibilidade de redução de custos na especialização do profissional de arquitetura e 75 

urbanismo, através desse incentivo em sua qualificação. Interesses Gerais: não houve 76 

registro. Expediente: não houve registro. Informes: Presidência: A Presidente informou que 77 

irá para a reunião do Fórum de Presidentes dos CAU/UFs que acontecerá paralelamente ao 78 

Seminário Nacional de Política Urbana, na cidade de Brasília, no dia vinte e quatro de 79 

outubro. Às vinte e duas horas e trinta minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais 80 

nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da 81 

presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de 82 

Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e todos os 83 

conselheiros que se fizeram presentes à reunião. 84 

 85 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 86 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 87 

 88 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 89 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 90 

 91 

CONSELHEIROS PRESENTES: 92 

 93 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 94 

 95 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 98 


