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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO - CEAU-CAU/PB N° 002. Aos dez dias do mês de 2 

fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e vinte minutos, iniciou-se a sessão 3 

na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de 4 

Manaíra, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise 5 

Vieira Alexandre, presidente em exercício do CAU/PB. Estiveram presentes o 6 

representante do SINDARQ-PB Arquiteto e Urbanista Fábio Ramos Queiroz e o 7 

representante do IAB-PB Arquiteto e Urbanista Fabiano de Melo Duarte Rocha. Foi 8 

justificada a ausência do presidente do CAU/PB Arquiteto e Urbanista João Cristiano 9 

Rebouças Rolim e da coordenadora da comissão de exercício profissional, ensino e 10 

formação Arquiteta e Urbanista Amélia de Farias Panet Barros. Aberta a sessão a presidente 11 

em exercício Cristina Evelise agradeceu a presença de todos e deu seguimento às 12 

deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Proposta de criação de grupo de trabalho 13 

no CAU/PB sobre Política Urbana com a participação de conselheiros do IAB/PB e 14 

SINDARQ/PB, para produção de carta aos candidatos a prefeito de 2016 – Relator Fabiano 15 

Melo – Com a palavra o Arquiteto e Urbanista Fabiano Mello informou que por motivos 16 

alheios a sua vontade deixou de consultar o SINDARQ/PB para a emissão da pauta desta 17 

reunião, mais a tempo, o equívoco foi solucionado. Foram entregues dois ofícios do IAB/PB 18 

em tempo para serem pautados na próxima reunião Plenária. O SINDARQ/PB ficou de 19 

encaminhar o seu ofício em tempo hábil para que seja apresentado na próxima reunião 20 

plenária junto aos ofícios já entregues do IAB/PB. Ordem do dia II: Proposta de convênio 21 

para realização conjunta Entidades/CAU/PB de oito palestras em dois mil e quinze, com 22 

temas de interesses convergentes entre as entidades e o conselho – Relator Fabiano Melo – 23 

A previsão é de realizar quatro palestras do IAB/PB e quatro palestras do SINDARQ/PB, 24 

com temas a serem construídos conjuntamente com o CAU/PB a partir de suas comissões, 25 

onde o IAB/PB e SINDARQ/PB assumissem a organização, recursos humanos e 26 

publicidades e o CAU/PB entraria com recursos financeiros; O IAB/PB e o SINDARQ 27 

enviarão minuta de convênio para o CAU/PB analisar e levar para análise na reunião de 28 

diretoria e assessoria jurídica, para serem pautados na segunda próxima plenária. Informes: 29 

IAB/PB – O presidente do IAB/PB Fabiano Melo informou a respeito da reunião da Direção 30 

Nacional do IAB/PB, dias vinte e oito, vinte e nove e trinta de março de dois mil e quinze, 31 

com programação cultural paralela à pauta da Direção Nacional, e agenda administrativa. 32 

SINDARQ/PB -  O presidente do SINDARQ/PB Fábio Queiroz reitera o pedido de 33 

publicação sobre a data limite da contribuição sindical, dia vinte e oito de fevereiro do ano 34 

corrente, através de newsletters e no site do CAU/PB.  Interesses Gerais: Presidência I – A 35 

presidente em exercício Cristina Evelise sugeriu que ao rever o Regimento Interno, verificar 36 

se o representante estudantil terá direito a voto ou só voz no CEAU-CAU/PB. II – Sugestão 37 

do representante do SINDARQ/PB Fábio Queiroz que, ao término da revisão do Regimento 38 

Interno do CAU/PB, publicizar em PDF para os arquitetos e urbanistas, com prazo a colher 39 

sugestões ainda a serem analisadas. III – O presidente do SINDARQ/PB ainda sugere que 40 

sejam publicadas as pautas das plenárias, em tempo hábil para que havendo interesse, os 41 

profissionais de arquitetura possam estar presentes na plenária. A Presidente em exercício 42 

agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 43 

sessão, às vinte horas e vinte e sete minutos, tendo determinado a lavratura da presente ata 44 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do 45 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos Membros 46 

que se fizeram presentes à sessão. 47 
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