
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 003, DO CONSELHO DE 1 
ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos dezoito dias do mês de 2 

janeiro de dois mil e doze, às dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião na sede 3 
provisória do CAU/PB, localizada na Avenida Dom Pedro Primeiro, oitocentos e nove, 4 

Centro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira 5 
Alexandre. Estiveram presentes os conselheiros Fábio Queiroz, Glauco Brito, Amaro Muniz, 6 
Alberto José de Souza, Paulo Mota, Valéria von Büldring, Carmen Etienette e Valder de 7 
Souza. Participaram como ouvintes o Conselheiro Federal Suplente Fábio Galisa e o gerente 8 
técnico Daniel Chrockatt. Informes da Presidência: I - A presidente Cristina Evelise 9 

informou que ocorreu um erro quanto ao número correto de convocações detectado com 10 
antecedência em conjunto com o Conselheiro Federal Antônio Francisco. II – comunicou que 11 
estava aguardando o CNPJ ser liberado para poder abrir uma conta para o CAU/PB. III - 12 
avisou da solenidade que acontecerá no Palácio do Governo. IV – explicou que o e-mail do 13 
CAU/PB ainda não foi disponibilizado, por isso, foram divulgados comunicados pelo e-mail 14 

do IAB/ PB. V – informou da sua ida a Brasília/DF, quinta-feira, dia dezenove de janeiro, 15 

onde participará de uma reunião no CAU/BR junto com os presidentes dos CAU/UFs. VI – a 16 

presidente registrou a necessidade de assento do CAU/PB no Ministério Público e em outros 17 
órgãos públicos. VII – comunicou a abertura dos trabalhos do CAU/PB. VIII - apreciação e 18 
aprovação da ata da segunda sessão plenária ordinária, do dia vinte de dezembro de dois mil e 19 
onze, a qual foi aprovada por unanimidade. IX - os membros da diretoria estarão presentes na 20 

sede do CAU, de acordo com a demanda do trabalho. Informe dos Conselheiros I – O 21 
conselheiro Glauco Brito propôs que fosse feito um e-mail provisório para que os 22 
profissionais possam enviar os documentos necessários para a realização do registro no 23 

CAU/PB. II – O Conselheiro Federal Suplente Fábio Galisa falou que foi apresentado o 24 
projeto de urbanização do Bairro São José pelo CDU e que houve uma reclamação de um 25 

arquiteto quanto ao atendimento de um dos fiscais do CREA/PB. Expedientes – não houve 26 
registro. Ordem do dia I - deliberação sobre o desenvolvimento de uma Cartilha de 27 

Fiscalização do CAU/PB e respectivo Grupo de Trabalho, com no mínimo três 28 
integrantes – Ficou aprovado que a presidente do CAU/PB encaminhasse para Brasília a 29 

cartilha que foi desenvolvida pelo conselheiro federal Antônio Francisco, para que fosse 30 
aprovada. O conselheiro Alberto José de Souza propôs que a nomenclatura mudasse para 31 
“Cartilha Provisória de Fiscalização” – todos os Conselheiros aprovaram; Ordem do dia II - 32 

homologação de processo “ad-referendum” sobre contratação emergencial de pessoal de 33 
apoio para o CAU/PB – Foi aprovada a contratação de funcionários. Ordem do dia III - 34 

Aprovação de cumprimento da Lei conforme dispõem os artigos 579 e 580 da CLT – 35 
Ficou aprovado que a questão fosse encaminhada para o conselho federal Antônio Francisco 36 
tomar conhecimento e emitir parecer. Ordem do dia IV - Aprovação do calendário das 37 

reuniões plenárias do CAU/PB – Aprovado por unanimidade. Ordem do dia V – deliberar 38 
sobre o aluguel de sala para instalação do CAU/PB – ficou aprovado que os membros da 39 

diretoria se encarregarão de procurar um local para a instalação do CAU/PB. Às vinte horas e 40 
quarenta e cinco minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a 41 
presidente deu por encerrada a sessão, determinando a lavratura da presente ata que, aprovada 42 

pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Clara Mariana Formiga Rodrigues, Secretária 43 
deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e por todos conselheiros que se fizeram 44 

presentes à sessão. 45 

 46 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 47 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 48 

 49 

CLARA MARIANA FORMIGA RODRIGUES 50 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 51 
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ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU /PB. 53 

 54 

CONSELHEIROS PRESENTES: 55 

 56 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 57 

 58 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 59 

 60 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 61 

 62 

Arq. e Urb. Alberto José de Sousa   __________________________________ 63 

 64 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 65 

 66 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 67 

 68 

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello  __________________________________ 69 

 70 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 71 


