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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 028, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas e cinquenta minutos, 3 

iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e 4 

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

Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os Conselheiros Amaro Muniz, 6 

Glauco Brito, Carmen Etienette e Paulo Mota. A Conselheira Valéria von Buldring, 7 

apresentou pedido de licença do cargo de Conselheira do CAU/PB, por um período de 8 

duzentos e setenta dias. Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha e a 9 

Assessora Contábil Mônica Smith. Aberta a sessão, a Presidente agradeceu a presença de 10 

todos e deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e 11 

aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de janeiro de dois mil e catorze 12 

– A Presidente passou a palavra ao Conselheiro Paulo Mota, Coordenador da Comissão de 13 

Planejamento e Finanças, que apresentou o resumo do balancete, informando que foram 14 

feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela Coordenação de Finanças. Em 15 

regime de votação, o balancete objeto da presente deliberação foi aprovado por 16 

unanimidade. Ordem do dia II: Eleição para 1º e 2º vice-presidente CAU/PB – A 17 

presidente faculta a palavra aos coordenadores das comissões, afim de que os mesmos 18 

pudessem se manifestar em relação ao interesse de se candidatar às vagas para primeiro e 19 

segundo vice-presidente do CAU/PB. A presidente esclareceu as atribuições dos cargos a 20 

serem preenchidos. E após as devidas discussões foi colocada a candidatura do Conselheiro 21 

Amaro Muniz e da Conselheira Carmen Etienette. A eleição foi realizada e na apuração 22 

foram computados, dois votos para o Conselheiro Amaro Muniz e dois votos para a 23 

Conselheira Carmen Etienette. De forma Regimental assume a primeira vice-presidência o 24 

Conselheiro Amaro Muniz por ter a idade maior que a idade da Conselheira Carmen 25 

Etienette que assume a segunda vice-presidência. Tomaram Posse nesta data.  Ordem do 26 

dia III: Posse do Secretário-Geral Titular e Adjunto do CEAU-CAU/PB com validade até 27 

trinta e um de dezembro de dois mil e catorze. – A Presidente informou que o Arquiteto e 28 

Urbanista Fabiano de Melo justificou a sua ausência. Com a palavra o Arquiteto e Urbanista 29 

Umbelino Albuquerque, informou sobre o acordo em que o Arquiteto e Urbanista Fabiano 30 

Melo assume a titularidade como Secretário-Geral Titular e em seguida a Presidente Cristina 31 

Evelise realizou a leitura do Termo de Posse, e deu a posse ao Secretário-Adjunto do 32 

CEAU-CAU/PB o Arquiteto e Urbanista Umbelino Albuquerque Vice-Presidente do 33 

SINDARQ/PB e informou a data das reuniões que serão realizadas nas penúltimas terças-34 

feiras do mês. Ordem do dia IV: Calendário anual para reunião da Diretoria e das 35 

Comissões do CAU/PB – A Conselheira Carmen Etienette solicitou a sua saída da Comissão 36 

de Ética e Disciplina, por motivos de ordem pessoal. O calendário das reuniões das 37 

comissões foi definido da forma a seguir. A presidente Cristina Evelise em conjunto com os 38 

demais Conselheiros se dispõe a mudar as datas das Plenárias para a quarta ou quinta-feira 39 

do mês, no intuito de facilitar a vinda da Conselheira Fabiana da cidade de Campina Grande, 40 

após a confirmação será informada aos conselheiros.  Ficou confirmado para a quarta-feira 41 

dia doze de março de dois mil e catorze, às nove horas da manhã e na ocasião será definido 42 

as demais datas das reuniões de diretoria. A Gerente-Geral lembra que o CAU/PB tem como 43 

data limite o dia vinte e cinco de março, para aprovação das contas pela comissão de 44 

finanças e pela plenária e cogita a possibilidade de antecipar a plenária ordinária para o dia 45 

dezoito de março, a presidente pede para aguardar a confirmação e em tempo hábil 46 

informará a data.  Ordem do dia V: Comissão Especial para tratar da realização de evento 47 

que reúna o CAU/PB, outros Conselhos e entidades da Capital. Na discussão das principais 48 

resoluções editadas pelo CAU/BR – A presidente Cristina Evelise sugere que a COA-49 

CAU/PB acolha esta matéria e em conjunto com a Gerente-Geral e o Assessor Jurídico 50 

sentem para tratar desse assunto e pede que o Coordenador da Comissão de Exercício 51 

Profissional e o Gerente Técnico e de Fiscalização juntos possam encaminhar sugestões das 52 
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resoluções importantes a exemplo da Resolução vinte e um, e na próxima reunião da COA-53 

CAU/PB, a coordenadora com ajuda da Gerente-Geral e do Assessor Jurídico a tratar desse 54 

assunto. A presidente Cristina Evelise coloca em discussão essa sugestão posta por ela. O 55 

Conselheiro Amaro Muniz coloca a dificuldade dessa matéria pelo número reduzido de 56 

Conselheiros e a Conselheira Carmen Etienette concorda com o Conselheiro Amaro Muniz. 57 

O Conselheiro Paulo Mota informa não achar que seja o momento adequado, pelo fato do 58 

CREA/CONFEA estar em litígio com o CAU, sendo assim o Conselheiro acredita que no 59 

momento não teria produtividade. A presidente informa que como presidente tem que 60 

cumprir as deliberações e coloca em votação a suspensão dessa comissão, e o 61 

encaminhamento é que suspenda por hora os trabalhos dessa comissão especial e que 62 

posteriormente essa matéria possa ser acolhida pelo COA/PB. Em regime de votação, a 63 

deliberação foi aprovada por unanimidade. Informes: Presidência I – Reforçar a data dos 64 

dias para treinamento com os conselheiros - Planejamentos Estratégico do CAU 2023, a 65 

Presidente falou da importância da participação dos Conselheiros e das sugestões. O 66 

treinamento ocorrerá nos dias oito e nove de abril de dois mil e catorze. A presidente pede 67 

que os conselheiros se programem já que foram informados com mais de um mês de 68 

antecedência.  Informes: Presidência II – A presidente Cristina Evelise informa sua 69 

participação na sétima reunião da Comissão Gestora do Fundo de Apoio aos CAUS/UF em 70 

Belo Horizonte/MG dia vinte e um de fevereiro de dois mil e catorze das catorze às dezoito 71 

horas. A mesma fez esclarecimentos sobre o assunto que tem tumultuado as Plenárias 72 

Ampliadas os Fórum dos Presidentes e a reunião da Comissão Gestora, que é a respeito do 73 

Centro de Serviços Compartilhados, e recebemos a notícia que o CAU/SP, por unanimidade 74 

não aprovou o compartilhamento das despesas, o fato é muito estranho já que essa não é 75 

uma decisão a ser tomada pelos CAU/UF. Explicou as consequências desse tipo atitude. 76 

Informou ainda que os CAUS Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul 77 

concordam com a decisão do CAU/SP e que logo após o carnaval serão realizadas reuniões 78 

com os demais CAUS/UF, procurando uma solução para essa matéria. Às vinte horas e 79 

trinta e cinco minutos a Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada 80 

a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 81 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do 82 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos 83 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 84 

 85 

 86 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 87 

Presidente do CAU/PB      88 

 89 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 90 

Secretária Geral do CAU/PB     91 
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CONSELHEIROS PRESENTES: 93 

 94 

Arq. e Urb. Carmen Etientte de O. Mello  __________________________________ 95 

 96 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 97 

 98 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 99 

 100 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 101 


