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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 004, DO CONSELHO DE 1 

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

agosto do ano de dois mil e catorze, às dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião 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. Estiveram presentes os conselheiros diretores Amaro Muniz, Carmen 6 

Etienette, Glauco Brito e Paulo Mota. Participou como convidada a Gerente Geral, Andréia 7 

Solha. A Presidente declarou aberta a reunião. Deu as boas-vindas a todos e em seguida, 8 

examinou as matérias na ordem que seguem. Ordem do dia I: Realização de palestras 9 

sobre a NBR Quinze mil, quinhentos e setenta e cinco e o código de Ética e Disciplina 10 

do CAU – A presidente solicita sugestões aos diretores afim de realizar as referidas 11 

palestras. Após as devidas ponderações, ficou acertado que o conselheiro Amaro Muniz, 12 

coordenador da comissão de exercício profissional faria contato com o conselheiro federal 13 

Antônio Francisco de Oliveira para que o mesmo possa proferir a palestra da NBR quinze 14 

mil, quinhentos e setenta e cinco. E o conselheiro Glauco Brito, coordenador da comissão 15 

de ética e disciplina faria o convite ao coordenador nacional da comissão de ética e 16 

disciplina Napoleão Ferreira para proferir a palestra a respeito do código de ética e 17 

disciplina. As datas sugeridas são os dias dois ou três de setembro de dois mil e catorze, 18 

para a palestra da NBR quinze mil, quinhentos e setenta e cinco.  E os dias vinte e quatro 19 

ou vinte e cinco de setembro de dois mil e catorze, para a palestra de Ética e Disciplina. 20 

Ordem do dia II: Verificar a possibilidade de patrocínio da empresa BLOK TERM 21 

ACOUSTIC SYSTEMS, para algum evento – Após as devidas discussões ficou acertado 22 

de ser agendada uma reunião com um representante da empresa Blok Term Acoustic 23 

Systems, afim de discutir a possibilidade de patrocínio para uma das palestras que serão 24 

promovidas pelo CAU/PB, no mês de setembro de dois mil e catorze. Onde seria sugerido 25 

que a empresa arcasse com passagens e diárias do palestrante e ou coffee break e em contra 26 

partida os convites seriam enviados junto com folders da empresa aos Arquitetos e 27 

Urbanistas.   Informes: Presidente I – A presidente informa que solicitou uma reunião no 28 

CREA/PB, a qual participou a presidente do CAU/PB Cristina Evelise, a gerente geral 29 

Andréia Solha, a presidente do CREA/PB Giucelia Figueiredo, o superintendente do 30 

CREA/PB Antônio Aragão e o assessor jurídico do CREA/PB Jardel. A referida reunião 31 

aconteceu no dia quatro de agosto de dois mil e catorze. O CAU/PB solicita ao CREA/PB 32 

que entregue todos os documentos dos arquitetos e urbanistas, seja por meio físico (papel) 33 

ou eletrônico, referente ao registro e exercício profissional da categoria, que como estipula 34 

a lei 12.378/2010, deveria ter sido entregue ao CAU/PB até trinta e um de dezembro de 35 

dois mil e doze, com os arquivos dos documentos. No CREA/PB, tais documentos, não 36 

estão separados dos demais profissionais daquele sistema (mais de trezentas modalidades), 37 

logo o CREA/PB, solicita um prazo de noventa dias para tal separação. A partir daí a 38 

gerente geral do CAU/PB, poderá levar três funcionários de diferentes empresas a fim de 39 

orçarem o custo de contratação do GED-Gerenciamento Eletrônico de Documentos, para 40 

então o CAU/PB poder contratar uma empresa para recepcionar e digitalizar todos os 41 

documentos. A guarda dos documentos ficará com a empresa contratada pelo CAU/PB. 42 

Ficou acertado a assinatura de um “Termo de Cooperação Técnica” para tanto, com 90 dias 43 

de vigência. Às dezenove horas e cinco minutos a presidente deu por encerrada a reunião, 44 

tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 45 

assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, 46 

e assinada pela senhora Presidente e por todos os Conselheiros Diretores que se fizeram 47 

presentes à reunião. 48 

 49 

    Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 50 

    Presidente do CAU/PB    __________________________________ 51 

 52 
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    MÉRCIA VALÉRIA P. DO NASCIMENTO 53 

    Secretaria Geral do CAU/PB   __________________________________ 54 

 55 

 56 

    CONSELHEIROS PRESENTES: 57 

 58 

    Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro  __________________________________ 59 

 60 

    Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Melo        __________________________________ 61 

 62 

    Arq. E Urb. Glauco R. de Brito   __________________________________ 63 

 64 

   Arq. E Urb. Paulo Roberto F. Mota  __________________________________ 65 


