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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 023, DO CONSELHO DE 1 

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

de setembro do ano de dois mil e treze, às dezoito horas e cinquenta minutos, em segunda e última 3 

convocação, iniciou-se a sessão na nova sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, 4 

número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e 5 

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os Conselheiros Paulo Mota, 6 

Carmen Etinette e Valéria von Buldring. Justificaram a ausência os Conselheiros Glauco Brito e 7 

Amaro Muniz. Registrou-se a ausência da conselheira Juliane Lins, que apresentou pedido de 8 

licença de seu mandato no dia vinte e oito de agosto passado. Participaram como convidados a 9 

Gerente Geral Andréia Solha, o Assessor Jurídico Welison Silveira e a Assessora Contábil 10 

Mônica Smith. Aberta a sessão, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu seguimento às 11 

deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata número 12 

vinte e dois da sessão plenária anterior – a Ata mencionada foi apreciada e aprovada por 13 

unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação do 14 

Balancete do CAU/PB, referente ao mês de agosto – a Presidente passou a palavra para 15 

contadora Mônica que apresentou o balancete mencionado, informando que foram feitas as 16 

conciliações e que o balancete fechado foi encaminhado eletronicamente para prévia análise dos 17 

conselheiros. Em regime de votação, o balancete objeto da presente deliberação foi aprovado por 18 

unanimidade. Ordem do dia III: Homologação da Deliberação “Ad Referendum” sobre o 19 

Plano de Cargos e Salários relativos ao Concurso Público para Funcionários do CAU/PB – a 20 

Presidente informou que o CAU/PB tinha um curto prazo para enviar ao CAU/BR o Plano de 21 

Cargos e Salários e que foi necessário a Presidência deliberar “Ad Referendum” do Plenário para 22 

que a documentação fosse enviada até o dia dezessete do mês de setembro do ano em curso. A 23 

Presidente dá ciência de que os cargos já haviam sido apreciados em Plenária anterior, ficando 24 

apenas pendente a aprovação dos salários, visto que os steps que o CAU/BR havia enviado ao 25 

CAU/PB anteriormente estavam bem acima dos salários praticados pelo mercado local, fazendo-26 

se necessário um ajuste, seguindo orientação da Gerência Financeira e da Assessoria de 27 

Planejamento do CAU/BR. Dito isso, a Presidente passa a informar os salários. Gerente Geral, 28 

que agora condensa Gerência Administrativa e Financeira, step 1 do estudo com carga horária de 29 

oito horas, cinco mil setecentos e sessenta e três reais; Assessor Jurídico, step 2 do estudo com 30 

carga horária de seis horas, dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos; 31 

Assessor de Comunicação e Ouvidoria, step 2 do estudo com carga horária de seis horas, dois mil 32 

quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos; Assessor Contábil, step 2 do estudo 33 

com carga horária de oito horas, dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um 34 

centavos; Gerente Técnico e de Fiscalização, step 1 do estudo com carga horária de oito horas, 35 

cinco mil setecentos e sessenta e três reais; Fiscal, step 1 do estudo com carga horária de seis 36 

horas, quatro mil e sessenta e oito reais, que é o piso salarial dos arquitetos com carga horária de 37 

seis horas; Secretário Geral, step 1 do estudo com carga horária de oito horas, dois mil 38 

quatrocentos e dez reais e onze centavos; Tesoureiro, step 1 do estudo com carga horária de oito 39 

horas, mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos; Auxiliar Administrativo, 40 

step 1 do estudo com carga horária de oito horas, mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e 41 

seis centavos; Assistente de RH, step 1, terceirizado, mil quinhentos e quarenta e dois reais e onze 42 

centavos; Serviços Gerais, step 1, terceirizado, mil quinhentos e quarenta e dois reais e onze 43 

centavos. A Presidente informa que os cargos para concurso terão uma vaga para contratação 44 

imediata, cada, e algumas vagas para cadastro de reserva, para o caso de desistência do candidato. 45 

A Gerente Geral complementa dizendo que as vagas para cadastro de reserva ficaram em quinze 46 

para cada cargo, por determinação da empresa organizadora do concurso. Após as devidas 47 

discussões, a matéria foi posta em votação e a deliberação “Ad Referendum” do Plenário foi 48 

homologado por unanimidade. Ordem do dia IV: Apreciação e aprovação do Plano de Ação e 49 

Orçamento  do Exercício 2014 – A Presidente passa a palavra para a Coordenadora da Comissão 50 

de Planejamento e Finanças, Conselheira Valéria von Buldring que informa que o Plano de Ação 51 

e Orçamento do Exercício 2014 já foi aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças, 52 

dando ciência de que a Comissão observou os Planos de Ação da Presidência, das Comissões, 53 

estando a Gerência Técnica e de Fiscalização está no Plano de Ação e Orçamentário da Comissão 54 
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de Exercício Profissional, Ensino e Formação, e o Plano de Ação de Aporte ao Fundo de Apoio. 55 

Todos apreciados pela Comissão e aprovados por unanimidade. A Conselheira Carmen Etienette 56 

questiona se cada Comissão faz o seu Plano de Ação. A Presidente esclarece que no Plano de 57 

Ação da Presidência está previsto verbas que podem ser usados pelas Comissões, para alguns 58 

projetos, mas que cada Comissão faz seu próprio Plano prevendo viagens ou projeto específico e 59 

que as comissões também podem se fundir numa determinada ação ou fazer planos separados. 60 

Cada Comissão apresenta seu plano para a Gerência Geral, que os recebe e adéqua para a receita 61 

prevista e encaminha para a Comissão de Planejamento e Finanças aprovar, encaminha para a 62 

Plenária. Uma vez aprovado pela Plenária, é encaminhado para o CAU/BR. A Conselheira Valéria 63 

passa a palavra para a Gerente Geral que passa a apresentar o Orçamento do Plano de Ação. 64 

Andréia informa que em dois mil e catorze está prevista fonte de recursos na ordem de um milhão, 65 

mil quatrocentos e doze reais, cinco vírgula cinco por cento a mais do que os recursos do ano de 66 

dois mil e treze. Sendo recursos de arrecadação, anuidades, multas e RRTs, novecentos e vinte e 67 

dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais. A projeção de ganhos financeiros está em vinte e oito 68 

mil reais. A receita que caiu trinta e nove vírgula quatro por cento foi o repasse do Fundo de 69 

Apoio, que para o próximo exercício está previsto o valor de cinquenta mil novecentos e vinte e 70 

seis reais. Na sobra dos exercícios anteriores foi previsto um valor mínimo, apenas para cobrir 71 

uma emergência, visto que o ano vigente não terminou e ainda não temos os valores exatos, 72 

ficando o reajuste para a primeira reprogramação, já no ano de dois mil e catorze. Finalizando, a 73 

Gerente Geral informa que, para uso, está previsto o recurso no valor quarenta mil para projetos, 74 

novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais para Atividades e vinte e seis 75 

mil oitocentos e trinta e cinco reais para aporte ao Fundo de Apoio. Após as devidas discussões, a 76 

matéria foi posta em votação e o Plano de Ação e Orçamento foi aprovado por unanimidade. 77 

Ordem do dia V: Apresentação do Programa referente ao I Evento CAU/PB – A Presidente 78 

passa a palavra para a Coordenadora da Comissão Especial, Valéria von Buldring, que apresenta a 79 

programação pré-aprovada pela Diretoria para o Plenário e informa o orçamento da produção do 80 

material de divulgação. Dá ciência de que ela ficou responsável pela produção do Seminário e que 81 

a Presidente está responsável pelo coquetel e coffee break. Informa também que a Assessora de 82 

Comunicação, Fabíola Bessa já está tentando agendar pauta nos veículos de comunicação e que 83 

todos devem se esforçar para preverem tempo para entrevistas a fim de que o evento seja bem 84 

divulgado. A Presidente reforça a importância de que todos se envolvam para ocupar todos os 85 

espaços na mídia que forem conseguidos, por se tratarem de mídia espontânea, que não irão gerar 86 

custos para o Conselho. Informa que o coquetel e o lounge serão patrocinado pelo Grupo Tempo, 87 

empresa que nos forneceu os móveis. A Presidente agradece ao Conselheiro Paulo Mota que 88 

conseguiu com a Prefeitura da UFPB o Auditório do Centro de Tecnologia da Universidade para o 89 

uso do Conselho, sem ônus. E agradeceu também à Conselheira Valéria que conseguiu apoio da 90 

Gráfica que vai confeccionar o material de divulgação para que esta criasse os layouts sem custos, 91 

apenas com pagamento da impressão. Parabenizou Valéria e os demais membros da Comissão 92 

Especial pelo esforço para viabilizar o Evento, encerrando a Ordem do Dia. Informes: 93 

Presidência I - A Presidente deu ciência ao Plenário que no dia seguinte a Plenária estaria indo 94 

com a Conselheira Valéria para a Reunião Regional de Planejamento Estratégico do CAU/BR que 95 

acontecerá no CAU Pernambuco. Cristina Evelise informa que, devido ao Conselho não possuir 96 

dotação orçamentária para possibilitar a participação de todos os Conselheiros, ficou estabelecido 97 

que apenas os Conselheiros que fazem parte da Diretoria compareceriam ao evento, mas, por 98 

motivo de agenda, apenas a Presidente e a conselheira Valéria participariam da Reunião. II – 99 

informou que recebeu um convite para o Seminário Nacional de Mobilidade Urbana, que será dia 100 

vinte e nove e trinta de outubro de dois mil e treze, no Teatro Colinas em São José dos Campos. 101 

Um evento que está sendo organizado com o patrocínio do CAU São Paulo. III – informou que 102 

sexta-feira estará indo à Brasília para a Reunião da Comissão Gestora do Fundo de Apoio onde 103 

será apresentado o impacto do não aporte ao Fundo pelo CAU Rio Grande do Sul e CAU Paraná 104 

para que possam tomar decisão sobre como ficará o valor a ser pago por cada CAU. Na ocasião 105 

também serão apresentados os CAUs Básicos que não estão em dia com a prestação de Contas. 106 

Informa ainda que haverá uma Plenária Ampliada do CAU/BR. No primeiro dia será para tratar 107 

dos extratos do que serão discutidos nos Seminários Regionais para fechar a parte do 108 
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Planejamento Estratégico e no segundo dia entrará na Ordem do Dia com a pauta dos Presidentes 109 

e Conselheiros Federais. Ficando o sábado, no terceiro dia, só participarão os Coordenadores das 110 

Comissões e os Conselheiros Federais. Conselheiros: A Conselheira Carmen Etinette informa 111 

que foi convidada, junto com um grupo de Arquitetos, a participar de almoço que acontecerá no 112 

dia seguinte à Plenária e será proporcionado pela Empresa Rocha Compensados, que trabalha com 113 

revestimentos. A Conselheira informa que aproveitará a ocasião para divulgar o Evento do 114 

CAU/PB entre os arquitetos presentes. E, à noite, participará de um coquetel de lançamento da 115 

23ª. Edição da Revista D&A Decoração e Arquitetura, de Ricardo Castro, na Bracol 116 

Revestimentos, onde pretende distribuir os panfletos de divulgação do evento, caso estejam 117 

prontos. Aproveitando a oportunidade de solicitar o apoio de cobertura do evento por Ricardo, que 118 

também é Arquiteto. Assessoria Jurídica: A Fiscalização e a Gerência Técnica têm recebido 119 

várias denúncias de autuações indevidas por parte do CREA/PB. Trata-se claramente de retaliação 120 

da Resolução No. 51 e da publicação da Resolução do CONFEA Nº 1.048, em que não 121 

reconhecem a emissão de RRTs como documento válido para aprovação de obras em 122 

prefeituras, assim como para credenciamento de empresas junto à Órgãos para 123 

participar de licitações. Também não reconhecem certidões emitidas pelo CAU, 124 

Resultando em vários casos de prejuízos para Arquitetos, que relatam o risco de perda 125 

de clientes, contratos e até cargos em órgãos públicos, como no caso que aconteceu no 126 

INCRA, visto que o CREA só aceita a ART e o credenciamento de empresas que 127 

possuem Engenheiros no seu quadro funcional. O assessor jurídico Welison relata ter 128 

feito um apanhado geral das Leis que estão em conflito, da Lei que rege o CAU com a 129 

do CREA e as Resoluções que conflitam e que observou haver uma interpretação 130 

equivocada por parte do CREA em que sobrepõem uma Resolução à uma Lei Federal 131 

como forma, claramente, de retaliação. Welison, respondendo o questionamento da 132 

Conselheira Carmen, afirma existir um grupo de discussão em Brasília, do CONFEA e 133 

do CAU/BR para definir esta questão. No entanto, os arquitetos nas pontas é que estão 134 

sofrendo. O assessor jurídico do CAU/PB aconselha que o Conselho tome uma medida 135 

oficial junto ao CREA e diz que está preparando uma Nota Técnica para que seja 136 

encaminhada para o CAU/BR, para que este direcione sobre as providências a serem 137 

tomadas, não vendo outra saída que não seja pela Justiça. A presidente Cristina Evelise 138 

registra que foi buscado um entendimento com a presidente do CREA/PB sobre o 139 

assunto, inclusive esclarecendo que os CAUs UF têm obrigação de cumprir as 140 

Resoluções do CAU/BR. Neste sentido, caberia ao CONFEA, enquanto Conselho 141 

Federal, questionar o CAU/BR e não tratar a questão em nível estadual, não sendo 142 

aceito que um Conselho que não regulamenta mais as funções do arquiteto e urbanista 143 

esteja notificando e ameaçando com multas. A presidente questiona ainda, como um 144 

arquiteto vai se regulamentar num conselho que não é o seu. Devido a dificuldade em 145 

conciliar a agenda do CREA/PB com a do CAU/PB, enfatizando que a dificuldade foi dos 146 

conselheiros do CREA, não aconteceu a reunião para tratar do assunto, não podendo o 147 

CAU/PB ficar esperando indefinidamente enquanto os profissionais são penalizados. 148 

Com base nestas evidências, a presidente Cristina delibera que o CREA seja oficiado e 149 

que o conteúdo deste Ofício seja publicado nos jornais do Estado em forma de Nota de 150 

Esclarecimento aos Arquitetos e Urbanistas e à sociedade paraibana. Às vinte horas foi 151 

facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, 152 

tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 153 

assinada por mim Andréia Carvalho Solha, gerente geral deste Conselho, e assinada pela 154 

presidente e pelos conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 155 

 156 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 157 

Presidente do CAU/PB     __________________________________ 158 

 159 

ANDRÉIA CARVALHO SOLHA 160 

Gerência Geral do CAU/PB    __________________________________ 161 

 162 



4 

 

CONSELHEIROS PRESENTES: 163 

 164 

Arq. e Urb. Carmen Etientte de O. Mello  __________________________________ 165 

 166 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 167 

 168 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 169 


