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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 005, DO CONSELHO DE 1 

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

novembro do ano de dois mil e doze, às dez horas e dez minutos, em segunda e última 3 

convocação, iniciou-se a reunião na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei 4 

Pedro Gonçalves, número dois, bairro Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da 5 

Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os 6 

conselheiros Fábio Queiroz, Glauco Brito, Valéria von Büldring e Amaro Muniz. Justificou a 7 

ausência o conselheiro Valder de Souza. Participaram como convidados a gerente geral 8 

Andréia Solha e o assessor jurídico Welison Silveira. Aberta da reunião, a presidente 9 

agradeceu a presença de todos e deu como informe o envio do Ofício número cinquenta deste 10 

CAU/PB para o CAU/BR, na data do dia sete de novembro de dois mil e doze. Após pedir 11 

autorização, leu o referido ofício que relatava os problemas de dotação orçamentária referente 12 

ao exercício dois mil e doze. Falou que o presidente Haroldo Pinheiro já confirmou o 13 

recebimento do ofício e falou que na data de hoje – dia oito de novembro de dois mil e doze – 14 

fará uma reunião com o Gerente Financeiro do CAU/BR Eddi Yamamura e o contador Vilmar 15 

Medeiros para discutirem o assunto e dar uma reposta ao CAU/PB. Ordem do dia I: 16 

deliberar sobre a viabilidade da mudança da sede provisória do CAU/PB – A presidente 17 

demonstrou a necessidade de mudança da sede provisória do CAU/PB, a fim de oferecer uma 18 

estrutura física mínima e mais adequada a seus colaboradores, seus conselheiros e 19 

profissionais arquitetos e urbanistas. A conselheira Valéria concordou com a mudança e 20 

sugeriu que os conselheiros presentes procurassem outro local para que entre dezembro 21 

próximo a janeiro do ano dois mil e treze seja realizada a mudança do CAU/PB para uma sede 22 

menos insalubre. A presidente informou que O CAU/PB já efetuou a compra do gradil a ser 23 

instalado no pavimento inferior e que ficará como benfeitoria no prédio, uma vez que mesmo 24 

saindo daqui o CAU/PB permanecerá com a parceira do IAB-PB e SINDARQ-PB. O vice-25 

presidente Fábio Queiroz falou das dificuldades de encontrar um imóvel adequado nesse 26 

prazo estipulado pela conselheira Valéria. Aconselhou fazer ponderações quanto à localização 27 

e à disponibilidade do imóvel a ser locado. A gerente Andréia Solha falou que o Plano de 28 

Ação dois mil e treze deverá ser revisto para incluir os custos de tal locação e a presidente 29 

solicitou que ela e a contadora Mônica fizessem esse estudo dos custos. A presidente Cristina 30 

Evelise pôs a matéria em votação e, por unanimidade, foi aprovada a saída da sede 31 

provisória do CAU/PB do atual endereço Largo São Frei Pedro Gonçalves, número dois, 32 

Varadouro para outro imóvel que comporte melhor a estrutura CAU. Foi solicitado aos 33 

conselheiros presentes que enviem as propostas de locação para a  gerente Andréia para que 34 

no prazo de trinta dias, a contar da data desta reunião, a matéria seja rediscutida quanto à 35 

escolha do imóvel adequado. Por motivo de força maior, a presidente Cristina Evelise teve 36 

que se ausentar e passou a presidência da sessão para o vice-presidente Fábio Queiroz. 37 

Ordem do dia II: deliberar sobre a participação dos conselheiros do CAU/PB no 38 

Seminário Internacional CAU/BR “O estado da arte de Conselhos Profissionais de 39 

Arquitetura e Urbanismo no mundo: experiências desafios” a se realizar no período de 40 

cinco a sete de dezembro do corrente ano: O presidente da sessão comunicou que o 41 

CAU/BR está estudando a possibilidade de custear as despesas com diárias e passagens para 42 

que os conselheiros do CAU/PB possam participar do mencionado seminário. O conselheiro 43 

Glauco falou da importância do evento, uma vez que será o momento propício para os 44 

conselheiros estaduais aprenderem com experiências de outros conselhos profissionais já 45 

estruturados e lamentou o CAU/PB não ter dotação orçamentária para levar todos os 46 

integrantes das comissões permanentes. O conselheiro Amaro salientou que reconhece a 47 

importância do evento, porém, se as despesas não forem arcadas pelo CAU/BR, o CAU/PB 48 

não poderá custeá-las por falta de dotação orçamentária, o que foi aprovado por unanimidade. 49 

Ordem do dia III: discutir sobre a elaboração de atos normativos no âmbito do 50 

CAU/PB: O item foi retirado de pauta para ser discutido em reunião específica para tal fim. 51 
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Ordem do dia IV: Regulamentar os horários dos servidores do CAU/PB, bem como, a 52 

forma de normatizar o banco de horas: A gerente Andréia falou da necessidade da 53 

presença da presidente Cristina Evelise para discutir o assunto. Disse ser importante delimitar 54 

se as horas-extras serão remuneradas ou compensadas, bem como, regulamentar a carga 55 

horária das assessoras contábil e de comunicação. Devido à ausência da presidente citada, o 56 

item deverá ser revisto na próxima reunião de diretoria. Ordem do dia V: discutir sobre a 57 

solicitação feita pela Arq. e Urb. Dayse Luckwu referente quanto ao apoio do CAU/PB 58 

na divulgação do “Curso Revit Architecture dois mil e treze: Conceitos e Aplicações do 59 

UNIPÊ: O presidente da sessão pôs a matéria em discussão e lembrou que o apoio do 60 

CAU/PB na divulgação desses cursos já foi alvo de discussões por parte da Arq. e Urb. 61 

Rossana Honorato, no caso IPOG. O assessor jurídico Welison demonstrou preocupação 62 

quanto a esse tipo de divulgação e disse que a instituição faltou detalhar o curso objeto de 63 

divulgação e o conselheiro Glauco falou que a presidente Cristina Evelise, em conversa 64 

informal, deixou claro que prefere que esse tipo de apoio seja feito pelo SINDARQ-PB e o 65 

IAB-PB, a fim de evitar repetição da problemática na divulgação desses cursos. Sugeriu que a 66 

Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação se reunisse com a senhora presidente 67 

para emitirem parecer sobre a viabilidade dessa divulgação. O conselheiro Amaro falou que é 68 

importante o CAU/PB dar esse tipo de apoio, mas só após a reunião que participará em Natal, 69 

da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação emitirá um parecer conclusivo. O 70 

presidente da sessão solicitou que registrasse em ata que só após o retorno do conselheiro 71 

Amaro essa matéria seria novamente deliberada. Interesses Gerais: não houve registro. 72 

Expedientes: não houve registro. Informes: Presidência: A presidente informou realização 73 

do XXIV Congresso Panamericano de Arquitetos, no período de vinte e sete a trinta de 74 

novembro do corrente ano. Falou que participará da reunião do Fórum de Presidentes dos 75 

CAU/UFs, em Brasília, no dia vinte e quatro de novembro do corrente ano. Informou, 76 

também, que concedeu entrevista ao Programa Debate Verdade do Jornalista Ulisses Barboza, 77 

na TV Master, onde falou sobre a emissão das carteiras de identidade profissional de 78 

arquitetos e urbanistas. Falou que o Ministério Público da Paraíba vai contratar o IAB-PB 79 

para organizar o Concurso Público de Ideias para o Projeto Arquitetônico e Urbanístico do 80 

Complexo Administrativo daquela Instituição e que o lançamento será no dia quatorze do 81 

corrente ano, na solenidade alusiva ao aniversário do Ministério Público, contando com apoio 82 

para sua divulgação pelo CAU/PB. Às onze horas e quarenta minutos foi facultada a palavra 83 

e, não havendo mais nada a tratar, o presidente da sessão deu por encerrada a reunião, tendo 84 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 85 

por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora 86 

Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à reunião. 87 

 88 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 89 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 90 

 91 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 92 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 93 

 94 

CONSELHEIROS PRESENTES: 95 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz  __________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 98 

 99 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 100 

 101 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 102 


