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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 010, DO CONSELHO DE 1 

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

agosto do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, em segunda e 3 

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

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

presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram 6 

presentes os conselheiros Fábio Queiroz, Valder de Souza, Glauco Brito, Amaro Muniz, 7 

Valéria von Büldring, Paulo Mota e Juliane Lins. Participaram como convidados o gerente de 8 

fiscalização Valério Tomaz, o Arquiteto e Urbanista Manoel Brito e o Arquiteto e Urbanista 9 

José Vanildo de Oliveira Júnior. Registrou-se a ausência da conselheira Carmem Etienette, do 10 

assessor jurídico Welison Silveira, da assessora contábil Teresinha Lopes. Aberta a sessão, a 11 

presidente agradeceu a presença de todos e sugeriu uma pequena inversão de pauta, devido à 12 

presença do Arquiteto e Urbanista Oliveira Júnior que, conforme acordado na Plenária 13 

Extraordinária número quatro deste CAU/PB, veio trazer sugestões sobre a Mostra de 14 

Arquitetura Paraibana, evento organizado pelo IAB/PB e que o CAU/PB será apoiador. A 15 

presidente passou a palavra e o profissional fez uma breve apresentação sobre a “Mostra de 16 

Arquitetura Paraibana dois mil e doze”, informando sobre as datas de início e término das 17 

inscrições, da entrega dos trabalhos, da abertura do evento e da premiação. A presidente 18 

sugeriu que essas informações fossem passadas para a Diretoria do IAB/PB porque o 19 

CAU/PB será apenas um apoiador. Informou ao Arquiteto e Urbanita Oliveira Júnior que 20 

aguardasse o Conselheiro Federal Antônio Francisco entrar em contato para informar a 21 

decisão da Diretoria supradita. Ordem do dia I: revisão das Comissões Permanentes - 22 

Comissão Finanças e Atos Administrativos/ Comissão de Tomada de Contas. A 23 

presidente informou a necessidade da revisão de todas as comissões permanentes e ficou 24 

aprovado que a Comissão de Finanças e Atos Administrativos será coordenada pela 25 

conselheira Valéria von Büldring e terá como membros os conselheiros: Valder de Souza e 26 

Glauco Brito. A Comissão de Ética e Disciplina será coordenada pelo conselheiro Glauco 27 

Brito e integrarão como membros os conselheiros: Fábio Queiroz, Amaro Muniz e Paulo 28 

Mota. A Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação será coordenada pelo 29 

conselheiro Amaro Muniz - em caráter provisório, até à volta da então coordenadora Juliane 30 

Lins que se ausentará para finalizar seu mestrado- e terá como membros os conselheiros: 31 

Valder de Souza, Juliane Lins, Valéria von Büldring , Carmem Etienette, Silton Henrique e 32 

Edjailson Lira. Quanto à Comissão de Tomada de Contas, a presidente sugeriu o nome da 33 

conselheira Carmem Etienette, porém, irá consultá-la para saber sua disponibilidade. Ficou 34 

definido que integrarão como membros da Comissão de Tomada de Contas os 35 

conselheiros: Juliane Lins e Paulo Mota. Após as nomeações, a presidente sugeriu aos 36 

coordenadores que marcassem reuniões para discutirem assuntos pertinentes a cada comissão. 37 

Falou da necessidade de ampliação do Conselho Diretor do CAU/PB, ao passo em que fez o 38 

convite aos conselheiros Amaro Muniz, Glauco Brito e Valéria von Büldring que 39 

aceitaram integrar a Diretoria do Conselho. Ordem do dia II: Planos de Ação das 40 

Comissões Permanentes – calendário e eventos. A presidente informou que as comissões 41 

permanentes já entregaram seu “Plano de Ação dois mil e doze”, exceto a Comissão de Ética 42 

e Disciplina, pelo fato da mudança de coordenador. Informou que a Comissão de Ética e 43 

Disciplina deve elaborar seu “Plano de Ação dois mil e doze” para ser enviado ao CAU/BR. 44 

Informou que recebeu a convocação para o Segundo Seminário da Comissão de Ética e 45 

Disciplina que acontecerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias vinte e dois e vinte e três de 46 

agosto do corrente ano. Foi aprovada a ida do coordenador Glauco Brito e da presidente 47 

Cristina Evelise que também participará da Reunião do COSU-IAB, dos dias vinte e três a 48 

vinte e cinco de agosto do corrente ano. O vice-presidente informou que na deliberação 49 

número um da Comissão de Ética, foi decidida a ida do coordenador e de um membro da 50 

comissão que deveriam trazer para os demais membros os informes discutidos no evento. 51 
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Sugeriu que o CAU/PB pedisse apoio ao CAU/BR para custear despesas oriundas dos eventos 52 

das comissões. A presidente informou que para solicitar apoio financeiro do CAU/BR é 53 

necessário que as comissões entreguem seus planos, pois tal reivindicação será objeto de 54 

estudo da Comissão Especial de Fundos de Apoio aos CAU/UFs. Informou, ainda, que na 55 

plenária do CAU/BR que acontecerá em outubro do corrente ano, será definido o apoio 56 

destinado aos CAU/UFs. Ordem do dia III: formação da Comissão Especial de Política 57 

Urbana e Habitação – Primeiro Seminário Nacional de Política Urbana - A presidente 58 

sugeriu que os conselheiros que amadurecessem a ideia de formar uma Comissão Especial de 59 

Política Urbana, uma vez que haverá um seminário organizado pelo CAU/BR, no mês de 60 

outubro e seria interessante o CAU/PB ter tal comissão funcionando. Ordem do dia IV: 61 

deliberação do calendário de plenárias ordinárias a serem realizadas em Campina 62 

Grande, Patos e Cajazeiras - A presidente sugeriu deslocar as plenárias do Conselho da 63 

quarta para a segunda-feira, sob a justificativa da necessidade da participação do Conselheiro 64 

Federal Antônio Francisco, a fim de trazer sugestões de tudo o que está sendo decidido a nível 65 

nacional, para servir de parâmetro a nível de CAU/PB. Ficou aprovado o sistema de rodízio 66 

para não prejudicar os conselheiros do CAU/PB que não podem participar de plenárias 67 

na segunda-feira. Foi aprovado que a plenária do mês de setembro será realizada numa 68 

segunda-feira; a de outubro numa quarta-feira; a de novembro será numa segunda-feira e a de 69 

dezembro será mantida na quarta-feira. A presidente informou a necessidade de fazer as 70 

próximas sessões plenárias no interior do Estado, em especial nas cidades de Campina 71 

Grande, Patos e Cajazeiras onde já existem conselheiros do CAU/PB. Ficou aprovado que a 72 

plenária de setembro será realizada em Cajazeiras; a de outubro na cidade de Patos e a 73 

de novembro em Campina Grande. A Diretoria sugeriu uma audiência com o prefeito das 74 

localidades, a fim de divulgar os trabalhos do CAU/PB. Ordem do dia V: eleição de 75 

representante das Entidades Representativas dos Arquitetos e Urbanistas para fazer 76 

parte do Plenário do CAU/PB, como dispõe a Lei 12.378/2010 (art.61§1º). A presidente 77 

informou que o CAU/PB convidou o Arquiteto e Urbanista Manoel Brito para participar das 78 

Plenárias do Conselho. O conselheiro Glauco Brito manifestou preocupação sobre de quem é 79 

a competência para fazer tal indicação. A presidente informou que a competência é do 80 

IAB/PB e do SINDARQ/PB. O vice-presidente sugeriu consultar as entidades que serão 81 

representadas. Ficou aprovado o envio de ofício por parte das Entidades indicando o nome de 82 

seu representante. Ordem do dia VI: Plano de Fiscalização dois mil e doze - O gerente de 83 

fiscalização Valério Tomaz informou os custos necessários para operacionalizar a fiscalização 84 

do CAU/PB. Ficou aprovado que o gerente enviasse, via e-mail, a estimativa dos custos 85 

mensal e que os conselheiros teriam três dias úteis para analisarem o orçamento e trazerem 86 

seus destaques para a próxima plenária. Ordem do dia VII: Plano de Ação do CAU/PB 87 

referente ao exercício dois mil e doze. Este item foi retirado de pauta para ser analisado em 88 

momento posterior. Expedientes: não houve registro. Informes: não houve registro. Às vinte 89 

e uma horas e cinco minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a 90 

presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 91 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, 92 

Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e por todos os conselheiros que 93 

se fizeram presentes à sessão. 94 

 95 

 Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 96 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 97 

  98 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 99 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 100 

 101 

CONSELHEIROS PRESENTES: 102 
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 010, DO CONSELHO DE 103 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. 104 

 105 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 106 

 107 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 108 

 109 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 110 

 111 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 112 

 113 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 114 

 115 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 116 

 117 

Arq. e Urb. Juliane Lins dos Santos Abrantes __________________________________ 118 


