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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 013, DO CONSELHO DE 1 

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

novembro do ano de dois mil e doze, às nove horas foi feito o primeiro levantamento de 3 

quórum e encontravam-se presentes: a presidente Cristina Evelise e os conselheiros Glauco 4 

Brito, Valéria von Buldring e Paulo Mota. Às nove horas e trinta minutos, registrou-se a 5 

presença do vice-presidente Fábio Queiroz e, em segunda e última convocação, iniciou-se a 6 

sessão na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro Gonçalves, 7 

número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e 8 

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Justificaram a ausência o conselheiro Valder 9 

de Souza que se encontra em viagem ao exterior e o conselheiro Amaro Muniz que se 10 

encontra enfermo. Participaram como convidados o assessor jurídico Welison Silveira e o 11 

vice-presidente do CAU/BR e Conselheiro Federal Antônio Francisco. Justificou a ausência o 12 

conselheiro suplente Paulo Macedo convocado na forma regimental para assumir a vacância 13 

do conselheiro Valder de Souza. Aberta a sessão, a presidente agradeceu a presença de todos e 14 

registrou formalmente a ilustre presença do Conselheiro Federal Antônio Francisco que trará 15 

considerações importantes do CAU/BR. Falou que o CAU/BR reviu seu Regimento Geral, 16 

através da resolução trinta e três, do dia seis de setembro de dois mil e doze, o que obriga os 17 

CAU/UFs a reverem seus regimentos internos a fim de não conflitarem com o Regimento 18 

Geral do CAU/BR. Os conselheiros Glauco Brito e Valéria von Buldring se prontificaram a 19 

realizar a revisão do Regimento Interno deste Conselho e o Conselheiro Federal Antônio 20 

Francisco trouxe algumas sugestões de supressão e alteração, mas sem mudar o teor da minuta 21 

feita anteriormente, apenas trouxe um novo formato e uma logística mais criteriosa para o 22 

novo Regimento Interno do CAU/PB. A presidente passou a palavra para o conselheiro 23 

Relator Glauco Brito que deu prosseguimento ao primeiro ponto de pauta. Ordem do dia I: 24 

aprovação do novo Regimento Interno do CAU/PB: O conselheiro relator Glauco Brito 25 

saudou a todos e ratificou as palavras da presidente ao agradecer a presença e a grande 26 

contribuição dada pelo Conselheiro Federal Antônio Federal. Sobre a metodologia, o 27 

conselheiro relator sugeriu que durante a apresentação os conselheiros presentes fossem 28 

informando os destaques trazidos. A Presidente Cristina Evelise pediu licença ao conselheiro 29 

relator para registrar as presenças das conselheiras Carmen Etienette e Juliane Lins. Voltando 30 

à discussão da matéria, houve deliberação sobre o período de mandato do cargo de vice-31 

presidente, de três para um ano, a fim de se adequar ao proposto pelo Regimento Geral do 32 

CAU/BR, bem como, sobre a eleição de um segundo vice-presidente. O conselheiro Antônio 33 

Francisco propôs que essas regras do prazo de mandato fossem aplicadas nas “disposições 34 

transitórias” e falou que o regimento não pode retroagir para confiscar o mandato de três anos 35 

já concedido ao vice-presidente do CAU/PB. O vice-presidente Fábio Queiroz perguntou se 36 

na ausência do vice-presidente, um coordenador não poderia representar a presidente. O 37 

Conselheiro Antônio Francisco explicou que qualquer pessoa designada pela presidência 38 

poderá representá-la. O assessor jurídico Welison informou que, em caso de eleição do 39 

segundo vice-presidente, seria importante definir as funções dos vice-presidentes a fim de se 40 

evitar que um seja reserva do outro. A presidente perguntou ao vice-presidente Fábio Queiroz 41 

se ele teria disponibilidade de coordenar as reuniões das comissões permanentes do CAU/PB 42 

e, diante da negativa devido à falta de disponibilidade de horário, a presidente sugeriu a 43 

eleição do segundo vice-presidente. O Conselheiro Federal Antônio Francisco disse ser a 44 

favor de que a coordenadoria dessas reuniões das comissões seja atribuição da presidente. A 45 

presidente perguntou se não seria importante o vice-presidente participar das reuniões de 46 

Diretoria e o conselheiro Antônio Francisco disse que o vice-presidente deve se aproximar 47 

minimamente da gestão e, por isso, é importante ser membro do Conselho Diretor, inclusive, 48 

com direito a voto. O conselheiro relator falou que acredita ser consenso a não mudança da 49 

estrutura atual da vice-presidência com a permanência do conselheiro Fábio Queiroz e 50 

lembrou como questão de ordem a aprovação da permanência de um vice-presidente e da 51 
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eleição de um segundo vice-presidente. Ficou aprovado, pela maioria absoluta, com uma 52 

abstenção do Conselheiro Fábio Queiroz, a eleição do segundo vice-presidente na 53 

primeira plenária do ano de dois mil e treze para mandato de um ano, bem como, que o 54 

mandato do primeiro vice-presidente será também de um ano, a partir de dois mil e 55 

quinze, a fim de seguir o Regimento Geral do CAU/BR. Até dois mil e quinze permanece 56 

inalterado o mandato de três ano para vice-presidente do CAU/PB. Como destaque, a 57 

presidente sugeriu ainda a mudança de nomenclatura e a fusão da Comissão de 58 

Finanças/Atos Administrativos, bem como, a extinção da Comissão de Tomada de 59 

Contas, o que foi devidamente aprovado por unanimidade. Assim, a Comissão de 60 

Finanças/Atos Administrativos será desmembrada formando a Comissão de Planejamento e 61 

Finanças e a Comissão de Organização e Administração. Além dessas duas, permanecerão a 62 

Comissão de Ética e Disciplina e a Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação. 63 

Dando seguimento à discussão, foi proposta pela presidente a criação de duas comissões 64 

especiais, quais sejam: Comissão de Política Urbana, Ambiental e Profissional e a Comissão 65 

Eleitoral Estadual, sendo estas também aprovadas por unanimidade. Às onze horas, o 66 

Conselheiro Federal Antônio Francisco pediu licença e informou que se ausentaria da reunião 67 

por motivo de viagem. Ficou registrada também a saída do conselheiro Paulo Mota devido seu 68 

desagrado com a falta de estrutura física do CAU/PB para tal reunião. Falou que só 69 

participará de outras reuniões se forem realizadas em ambiente adequado e climatizado. A 70 

presidente falou que concorda com a falta de estrutura física, mas informou que o CAU/PB 71 

está se organizando para mudar de sede, a fim de oferecer ambiente adequado de trabalho pra 72 

todos. Após a saída dos conselheiros mencionados, a presidente pôs em votação a 73 

continuidade dos trabalhos ou a interrupção para outro dia, ficando aprovada, pela maioria, 74 

com uma abstenção do conselheiro Glauco a continuação da presente sessão. Com a 75 

continuidade da sessão, o conselheiro relator Glauco Brito sugeriu que o novo Regimento 76 

Interno fosse aprovado com as seguintes ressalvas: que o assessor jurídico procedesse à 77 

correção ortográfica; que a minuta do Regimento Interno devidamente corrigida fosse 78 

encaminhada para todos os conselheiros presentes à sessão no prazo de três dias; e que os 79 

conselheiros teriam um prazo de cinco dias para contestarem e, ao término de tal lapso 80 

temporal não havendo contestação, o novo Regimento Interno do CAU/PB entrará em vigor a 81 

partir de primeiro de janeiro de dois mil e treze. A conselheira Valéria salientou que a 82 

essência textual não seria mais objeto de mudança quando da ocasião da minuta final ser 83 

encaminhada aos conselheiros e que estes deveriam se ater apenas às correções ortográficas 84 

que porventura poderiam ter passado despercebidas. A matéria foi colocada em votação e 85 

aprovado, por unanimidade, o novo Regimento Interno do CAU/PB, que entrará em 86 

vigor a partir de janeiro de dois mil e treze. Expedientes: não houve registro. Informes I: 87 

Presidência – A presidente informou que na data de hoje, dia vinte de novembro de dois mil 88 

e doze, este CAU/PB enviará documento pontuando as ações do CAU/PB para servir à 89 

matéria que será veiculada na Revista Edificar; Informou também que no dia seis de 90 

novembro concedeu entrevista ao Programa Gerardo Rabelo na TV Master onde falou sobre a 91 

emissão das novas carteiras de identidade dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo. 92 

Informou, ainda, que no dia oito de novembro concedeu entrevista ao Programa Debate 93 

Verdade do Jornalista Ulisses Barboza na TV Master, onde continuou falando sobre a emissão 94 

das novas carteiras de identidade profissional. No dia quatorze de novembro, concedeu 95 

entrevista ao Jornal A União falando sobre a emissão das novas carteiras de identidade dos 96 

profissionais de arquitetura e urbanismo Interesses Gerais: Não houve registro. Extrapauta: 97 

deliberar o novo cronograma das sessões plenárias, reuniões de diretoria e das comissões 98 

permanentes deste CAU/PB, exercício 2013. Item retirado de pauta pelo transcorrer da hora, 99 

mas será deliberado na próxima reunião de Diretoria. Às onze horas e quarenta minutos foi 100 

facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, 101 

tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 102 
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assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pela 103 

Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 104 

 105 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 106 

Presidente do CAU/PB    ________________________________________ 107 

 108 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 109 

Secretária Geral do CAU/PB   ________________________________________ 110 

 111 

CONSELHEIROS PRESENTES: 112 

 113 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz ________________________________________ 114 

 115 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring  ________________________________________ 116 

 117 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito ________________________________________ 118 

 119 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota ________________________________________ 120 

 121 

Arq. e Urb. Juliane Lins S. Abrantes ________________________________________ 122 

 123 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Melo ________________________________________ 124 


