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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 011, DO CONSELHO DE 1 

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

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

segunda e última convocação, iniciou-se a sessão na sede provisória do CAU/PB, localizada 4 

no Largo São Frei Pedro Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a 5 

presidência do Arquiteto e Urbanista Fábio Ramos de Queiroz. Estiveram presentes os 6 

conselheiros Valder de Souza, Glauco Brito, Valéria von Büldring, Paulo Mota. Participaram 7 

como convidados o gerente de fiscalização Valério Tomaz, o gerente técnico Daniel 8 

Chrockatt, a secretária financeira Clara Formiga, o assessor jurídico Welison Silveira e a 9 

assessora contábil Terezinha Lopes. Justificou a ausência o conselheiro Amaro Muniz. 10 

Registrou-se a ausência das Conselheiras Carmem Etienette e Juliane Lins. Aberto os 11 

trabalhos, o presidente da sessão saudou a todos e justificou a ausência da presidente Cristina 12 

Evelise, informando que a mesma chegaria em tempo hábil para as deliberações da presente 13 

pauta. Sugeriu uma pequena inversão de pauta e passou a palavra para a assessora Terezinha 14 

que demonstrou preocupação por não ter apresentado os balancetes do Conselho, em virtude 15 

da falta de informações do CAU/BR referentes aos repasses financeiros. O conselheiro 16 

Glauco perguntou sobre o exato valor que o CAU/PB recebeu para ser usado na 17 

instalação. A assessora informou o montante de duzentos e cinquenta e seis mil, 18 

quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos. Falou ainda que o CAU/PB 19 

tem em conta o valor de trezentos e noventa e sete mil, vinte e seis reais e quarenta e seis 20 

centavos, na presente data. O conselheiro Glauco solicitou que tais valores fossem registrados 21 

na presente ata. O presidente da sessão falou que após a apresentação da assessora contábil, 22 

ficou demonstrado que falta compatibilização entre os funcionamentos do CAU/BR e o 23 

CAU/PB e disse não ter ficado satisfeito com os números passados pela assessora. Sugeriu 24 

que, caso necessite, seria interessante a assessora ir ao CAU/BR colher as informações 25 

necessárias para auxiliá-la no fechamento dos balancetes e deu prosseguimento às 26 

deliberações do dia. Ordem do dia I: apresentação do novo Regimento Geral do CAU/BR 27 

(destaques dos pontos mais importantes que refletirão na mudança do Regimento 28 

Interno do CAU/PB). Comissão Especial para o novo Regimento Interno do CAU/PB- O 29 

Conselheiro Federal Antônio Francisco fez a exposição do Regimento Geral do CAU/BR, 30 

informando que este é mais detalhado que o anterior e que foi fruto de um grupo de trabalho 31 

com quatro conselheiros e um representante dos presidentes. Mostrou os principais pontos 32 

desse regimento inovador, tais como: as instâncias do CAU e suas competências legais; seu 33 

funcionamento, sua instalação e quórum, bem como, explicou que o CAU/PB não precisa se 34 

preocupar em formatar o seu regimento interno nos mesmos moldes do Regimento Geral do 35 

CAU/BR. O conselheiro Glauco solicitou que ao Conselheiro Federal uma explicação sobre a 36 

função dos membros da diretoria para melhor entender o papel do Conselho Diretor e 37 

Conselheiro Federal explicou algumas atribuições do Conselho Diretor como, por exemplo, 38 

auxiliar o presidente a montar a pauta da reunião; o calendário dos trabalhos; indicar a 39 

necessidade de contratação de servidores de cargos de livre provimento, dentre outras. Após a 40 

apresentação do Conselheiro Antônio Francisco, o presidente da sessão registrou a presença 41 

da presidente Cristina Evelise, passando-lhe a continuidade dos trabalhos. A presidente 42 

sugeriu que se formasse uma comissão especial para discutir a nova minuta do Regimento 43 

Interno do CAU/PB, oportunidade em que facultou a palavra aos conselheiros presentes para 44 

se manifestarem quanto à composição da referida comissão. O conselheiro Glauco lamentou a 45 

ausência dos demais conselheiros sugerindo que os faltosos fossem consultados e o vice-46 

presidente Fábio Queiroz sugeriu convocá-los. Ficou aprovada a realização da consulta aos 47 

conselheiros ausentes sobre a disponibilidade de integrarem tal comissão que deverá ter 48 

no mínimo, três integrantes. Ordem do dia II: deliberação sobre viagens e diárias no 49 

âmbito do CAU/PB - A presidente informou o relatório da viagem que fez a Salvador/BA, 50 
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onde participou da reunião da Comissão Gestora de Fundos de Apoio aos CAU/UFs, nos dias 51 

quatorze e quinze de setembro do corrente ano. Ordem do dia III: redefinição de novo 52 

cronograma das sessões plenárias do CAU/PB, nas cidades de Cajazeiras, Patos e 53 

Campina Grande – A presidente informou que o assunto será tratado amanhã, dia dezoito de 54 

setembro de dois mil e doze, na Reunião de Diretoria deste Conselho. Expedientes: não 55 

houve registro. Informes: Presidência – A presidente informou que o CAU/BR realizará 56 

seminários regionais e que convocações e pautas serão encaminhadas oportunamente. 57 

Informou também que foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento do Município de 58 

João Pessoa o Ofício Nº 036/2012-CAU/PB, datado em doze de setembro do corrente ano, 59 

contendo onze pontos que o CAU/PB está aguardando retorno aos questionamentos para, 60 

posteriormente, dá publicidade. Informes: Diretoria - O conselheiro Valder informou que a 61 

coordenação do Curso de Arquitetura do Unipê mostrou-se interessada em formalizar 62 

convênio junto ao CAU/PB, nos moldes do formalizado com o CREA/PB. Interesses Gerais: 63 

Não houve registros. Extrapauta: dar ciência da realização do Seminário Nacional de 64 

Política Urbana, a se realizar em Brasília, no período de vinte e quatro a vinte e seis de 65 

outubro de dois mil e doze – A presidente Cristina Evelise informou que o CAU/PB recebeu 66 

solicitação do CAU/BR para que seja formada uma Comissão Especial de Política Urbana ou 67 

que encaminhe sugestões de pauta para o Seminário Nacional de Política Urbana, a se realizar 68 

em Brasília. Sugeriu que os conselheiros presentes mandassem as sugestões solicitadas. Às 69 

vinte e uma horas e trinta e cinco minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a 70 

tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata 71 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, 72 

Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e pelos conselheiros que se 73 

fizeram presentes à sessão. 74 

 75 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 76 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 77 

 78 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 79 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 80 

 81 

CONSELHEIROS PRESENTES: 82 

 83 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 84 

 85 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 86 

 87 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 88 

 89 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 90 

 91 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 92 

 93 


