
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA N° 002, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de maio 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, em João Pessoa/PB, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise 5 

Vieira Alexandre. Estiveram presentes os conselheiros Valder de Souza, Fábio Queiroz, 6 

Glauco Brito, Paulo Mota, Carmen Etienette e Valéria von Buldring. Registrou-se as 7 

ausências do conselheiro Alberto José de Sousa que se encontra de licença e do conselheiro 8 

Amaro Muniz que está viajando e de seus respectivos suplentes. Como convidados, 9 

participaram da reunião o Conselheiro Federal Antônio Francisco de Oliveira, o assessor 10 

jurídico Welison Silveira, a assessora administrativa Verônica Gonçalves e o gerente técnico 11 

Daniel Chrockatt. Informe I: A presidente informou que amanhã, dia vinte e três de maio de 12 

dois mil doze, vai à Brasília/DF para participar de uma reunião que vai acontecer paralela ao 13 

COSU, para discussão das resoluções número dezessete e vinte e um, a convite do presidente 14 

do CAU/BR Haroldo Pinheiro, juntamente com o vice-presidente do CAU/PB Fábio Queiroz 15 

que estará indo no dia vinte e cinco de maio do corrente ano para tratar das resoluções. 16 

Informe II: A presidente informou sobre a reunião que teve com o Diretor de Planejamento 17 

de Habitação da Secretaria Municipal de João Pessoa - Pascal Machado, na ocasião tratou 18 

sobre as novas resoluções do CAU. Foram discutidas a resolução que trata do RRT mínimo 19 

para Habitação Social e a resolução de fiscalização que já foram publicadas na última sexta-20 

feira.  Informe III: A presidente informou que se comunicou com a Senhora Mirna, diretora-21 

geral do CAU/BR, na presença do assessor jurídico Carlos Alberto de Medeiros e eles 22 

disseram que já possuem dois modelos de minutas para que se possa estabelecer um convênio 23 

com a Prefeitura e com a Secretaria de Habitação Municipal onde a mesma receberá e passará 24 

para o assessor jurídico do CAU/PB que irá fazer os ajustes necessários. A presidente pediu 25 

ao Conselheiro Federal Antônio Francisco uma ajuda quanto a estes ajustes. Informe IV: A 26 

presidente informou da reunião que teve na semana passada com o presidente do CAU/BR 27 

Haroldo Pinheiro e com a diretora Mirna. Nessa reunião, estiveram também presentes os 28 

presidentes dos CAU/MS, CAU/PR, CAU/ES, CAU/GO e CAU/MG, onde decidiram por 29 

unanimidade apoiar a gestão do presidente Haroldo Pinheiro e os atos do CAU/BR. Nessa 30 

reunião, foram dirimidas dúvidas e informado que será feito um organograma a ser enviado 31 

para os CAU/UFs. Informe V: A presidente falou que o CAU/BR está adquirindo um 32 

software para o fluxo de processos onde será alimentado o sistema para poder ser 33 

acompanhado o trâmite dos processos. Informou, ainda, que quando estava em Brasília/DF 34 

solicitou ao gerente técnico Daniel Chrockatt que lhe enviasse um memorando informando 35 

dos problemas que ele vem encontrando no sistema. Falou que transmitiu para o presidente 36 

Haroldo que entregou a Lucélia (coordenadora do SICCAU), e que esta ficou de responder a 37 

todas as dúvidas tanto de manuseio do sistema, quanto de prazo estipulado para ser 38 

implantado no SICCAU. Informe VI: A presidente informou que despachou com Mirna as 39 

atas de registro de preço que o CAU/BR já possui e formalizou o pedido para que o CAU/PB 40 

possa fazer a adesão para não precisar fazer a licitação que é um processo mais demorado. 41 

Informe VII: A presidente falou que entende a renúncia do conselheiro Glauco Brito quanto 42 

ao cargo de diretor financeiro, pois em outra ocasião já havia falado com o mesmo. Em 43 

relação ao conselheiro Alberto de Sousa, a Presidente solicitou a Secretária Clara que entre 44 

em contato com o mesmo para avisá-lo que a sua licença tem que ser comunicada 45 

formalmente. A Presidente deixou registrado o agradecimento ao gerente de fiscalização do 46 

CREA/PB Antônio César que esteve presente na reunião anterior e respondeu todos os 47 

questionamentos, oportunidade que foi orientado pelo Conselheiro Federal Antônio Francisco 48 

para seguir as nossas atribuições e a Lei nº 12.378/10. A presidente comunicou que até o final 49 

do corrente ano quer estar em uma sede apropriada, menos provisória do que a sede do IAB. 50 

Informe VIII: A presidente informou que a assessora contábil Teresinha Lopes ainda não 51 



teve acesso à situação financeira do CAU/PB porque sua senha não está funcionando, sendo 52 

assim, não tem como ser apresentado um balancete faltando informações. Informe IX: O 53 

conselheiro Fábio Queiroz sugeriu que futuramente a demonstração financeira do CAU seja 54 

apresentada não somente aos conselheiros, mas a todos os arquitetos e urbanistas. Informe X: 55 

O Conselheiro Federal Antônio Francisco informou que o CAU/BR irá criar uma resolução 56 

para instalar no SICCAU um campo onde qualquer indivíduo terá acesso ao minicurrículo dos 57 

arquitetos, com vistas a ajudar na escolha de um bom profissional. Disse que será chamado de 58 

modelos e procedimentos para consultas públicas ao cadastro de arquitetos no Brasil. O 59 

conselheiro Antônio Francisco enfatizou que já existe uma lei que obriga a todos os órgãos 60 

públicos que sejam transparentes quantos os seus dados. O assessor jurídico Welison Silveira 61 

explicou que a Lei de Acesso a Informação a Órgãos Públicos é uma obrigatoriedade e que 62 

tais órgãos têm que informarem explicitamente quanto aos itens de quanto recebe, de quanto 63 

gasta com diárias e etc. Informe XI: O Conselheiro Federal Antônio Francisco disse que nos 64 

dias quatorze e quinze de junho irá realizar no CAU/BR uma revisão no Regimento Interno a 65 

ser aprovada na primeira semana do mês de julho do corrente ano. Informe XII: A presidente 66 

Cristina Evelise informou que deliberações são na ordem do dia e as decisões que competem à 67 

presidência são nos informes. Falou que os assuntos que entram na ordem do dia são 68 

acolhidos quando os conselheiros forem solicitados. Ordem do dia: Posse das Comissões 69 

Permanentes – Comissão de Ética e Disciplina - tomaram posse como coordenador o 70 

conselheiro Fábio Queiroz e como membros Glauco Brito e Paulo Mota; Comissão do 71 

Exercício Profissional, Ensino e Formação - tomaram posse como coordenador Paulo Mota 72 

e como membros Valder de Souza e Carmem Etienette; Comissão de Atos Administrativos 73 

e Finanças - tomaram posse como Coordenadora Valéria von Buldring e como membros o 74 

Fábio Queiroz e Valder de Souza; Comissão de Tomada de Contas - tomaram posse como 75 

coordenador Glauco Brito e como membros Carmen Etienette e Valéria von Büldring. 76 

Nomeação do Suplente do novo Diretor Financeiro em complementação ao Regimento 77 

Interno – Carmen Etienette foi eleita como a Segunda Tesoureira. A Presidente Cristina 78 

solicitou que antes da próxima plenária os coordenadores apresentem os calendários das 79 

reuniões das comissões. O assessor jurídico Welison aconselhou que a primeira reunião das 80 

comissões seja uma reunião de instalação. Complementação do exercício da Vice-81 

Presidência, no que diz respeito as suas atribuições conforme o Regimento Interno – O 82 

Conselheiro Federal Antônio Francisco falou que o CAU/BR elabora seu próprio Regimento e 83 

oferece diretrizes para os regimentos dos CAU/UFs, inspirando e orientando os demais 84 

regimentos internos. O Conselheiro Federal explicou, ainda, que os CAU/UFs não podem ir 85 

de encontro ao Regimento do CAU/BR. Informou que o CAU/BR não define ritos e que os 86 

conselheiros federais só podem orientar. Às vinte horas e trinta minutos foi facultada a 87 

palavra e, não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a sessão, tendo 88 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 89 

por mim Clara Mariana Formiga Rodrigues, Secretária deste Conselho, e assinada pela 90 

Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 91 

 92 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 93 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 94 

 95 

CLARA MARIANA FORMIGA RODRIGUES 96 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 97 

 98 

CONSELHEIROS PRESENTES: 99 

 100 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 101 
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ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. 103 

 104 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 105 

 106 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 107 

 108 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 109 

 110 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 111 

 112 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello __________________________________ 113 


