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ATA DA REUNIÃO Colegiada Permanente das Entidades de Arquitetura e 1 

Urbanismo CEAU-CAU/PB N° 002, DO CEAU-CAU/PB. Aos vinte dias do mês de 2 

março do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas e dez minutos iniciou-se a sessão na 3 

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. Estiveram presentes o Titular representante do SINDARQ-PB Arquiteto 6 

e Urbanista Umbelino Peregrino de Albuquerque e do IAB-PB Arquiteto e Urbanista 7 

Fabiano de Melo Duarte Rocha. Aberta a sessão, a Presidente agradeceu a presença de todos 8 

e deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: IAB/PB-9 

SINDARQ/PB – Captação de recursos pelas entidades para projetos, Edital chamada 10 

Pública de Patrocínio nº 01/2014 – A Presidente passa a palavra ao Presidente do IAB/PB, 11 

Arquiteto e Urbanista Fabiano de Melo Duarte Rocha. O mesmo informa que o IAB/PB 12 

inscreveu um projeto denominado Conversa de Quinta, para o 2º semestre onde ocorrerão  13 

palestras e exposições e exibições de cinema. O valor do projeto é de R$ 26.000,00 e está 14 

pleiteando o patrocínio do CAU no valor de R$ 13.000,00. A Presidente esclarece que 15 

possivelmente abrirá um novo edital no segundo semestre. Passa a palavra ao Vice-16 

Presidente do SINDARQ/PB o Arquiteto e Urbanista Umbelino Peregrino de Albuquerque e 17 

o mesmo informa que o SINDARQ/PB não se enquadrou em nenhum projeto neste 18 

momento.  Ordem do dia II: Convênio com as universidades quanto a especialização em 19 

habitação de interesse social, de acordo com a Lei 8.666/2008, Lei de Assistência 20 

Técnica – A Presidente Cristina Evelise  propõe uma agenda específica de trabalho, a ser 21 

formatada, e preparar um projeto a partir do CEAU para apresentar  ao Plenário do 22 

CAU/PB, a partir desse projeto entrar em contato para fazer uma apresentação formal aos 23 

Reitores das Universidades nos molde da Lei. Formar um grupo de trabalho com professores 24 

das Universidades para elaboração de projeto específico para estágio supervisionado com 25 

estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Ordem do dia II: Convite ao CEAU para 26 

participar das palestras que vão ser promovidas - A Presidente convida os membros do 27 

CEAU a participar das palestras que vão ser promovidas em João Pessoa, Campina Grande, 28 

Patos e Cajazeiras. Onde serão tiradas dúvidas a respeito do sistema pelo Gerente Técnico e 29 

o Agente Fiscal fará fiscalização de rotina em nível de orientação. Interesses Gerais I – A 30 

próxima reunião do CEAU-CAU/PB ficou agendada para o dia quinze de abril de dois mil e 31 

catorze. II - A Presidente passa a palavra aos Membros do CEAU, com a palavra o 32 

Arquiteto e Urbanista Fabiano Melo solicita a possibilidade de ajuda com diárias e 33 

passagens para a participação no XX Congresso de Arquitetos e 1ª Conferência do CAU que 34 

se realizará na cidade de Fortaleza-CE. A Presidente ficou de verificar a possibilidade de 35 

atender ao pedido do Membro do CEAU-CAU/PB. III – Os Membros do CEAU asseveram 36 

a Presidente a respeito do ofício do IAB/PB e SINDARQ/PB, para renovação do comodato 37 

prédio sede desses órgãos e a Presidente se prontifica a emitir um ofício destacando a 38 

participação do Presidente do IAB/PB e do Vice-Presidente do SINDARQ como membros 39 

do CEAU-CAU/PB.  A Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada 40 

a tratar, deu por encerrada a sessão, às vinte horas e dez minutos, tendo determinado a 41 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim 42 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela 43 

Presidente e pelos Membros que se fizeram presentes à sessão. 44 

 45 

 46 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 47 

Presidente do CAU/PB      48 

 49 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 50 

Secretária Geral do CAU/PB     51 

 52 
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MEMBROS PRESENTES: 53 

 54 

Arq. e Urb. Umbelino P. de Albuquerque  __________________________________ 55 

 56 

Arq. e Urb. Fabiano de Melo D. Rocha         __________________________________ 57 


