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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 031, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de maio do ano de dois mil e catorze, às dezoito horas e quarenta e cinco 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 

Carmen Etienette, Glauco Brito, e Paulo Mota. Foi justificada a ausência do Conselheiro 7 

Valder de Souza. Participaram como convidados a gerente geral Andréia Solha e a assessora 8 

contábil Mônica Smith, a assessora de comunicação Fabíola Bessa, o assessor jurídico 9 

Welison Silveira e o gerente técnico/fiscal Daniel Chrockatt. Aberta a sessão, a presidente 10 

agradeceu a presença de todos, informou o falecimento do Arquiteto e Urbanista João da 11 

Gama Filgueiras Lima - Lelé e deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem 12 

do dia I: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de abril 13 

de dois mil e catorze – A presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo Mota, 14 

coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, que apresentou o resumo do 15 

balancete, informando que foram feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela 16 

coordenação de Finanças. Em regime de votação, o balancete objeto da presente deliberação 17 

foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia II: Aprovação do calendário e orçamento 18 

para realização de Minicurso Tabela de Honorários; Código de Ética e Disciplina e 19 

NBR Quinze mil, quinhentos e setenta e cinco – Desempenho dos Edifícios 20 

Habitacionais – Relatora presidente Cristina Evelise – Após as devidas discussões a 21 

presidente Cristina Evelise informa que iniciaremos pelo minicurso das Tabelas de 22 

Honorários previsto para o dia cinco de junho no horário das nove às doze horas, e das 23 

catorze às dezessete horas no auditório do  SINDUSCON/JP sem custos. Em regime de 24 

votação, objeto da presente deliberação foi aprovado por unanimidade.  Informes: 25 

Presidência I – A presidente Cristina Evelise informa o novo horário de funcionamento do 26 

CAU/PB, a partir do dia dois de junho de dois mil e catorze. A gerente e secretária geral, 27 

assessoria contábil, jurídica e de comunicação e o tesoureiro no horário de oito às catorze 28 

horas. A gerência técnica e de fiscalização, o fiscal e o estagiário das doze às dezoito horas, 29 

havendo assim uma interseção de duas horas diariamente e estando o CAU/PB aberto no 30 

total das oito às dezoito horas diariamente. II – A presidente informa que a conselheira 31 

Márcia Barreiros enviou e-mail solicitando a inclusão de seis pontos na Pauta desta Plenária; 32 

ao que a presidente disse que pelo curto prazo do encaminhamento na véspera desta 33 

plenária, seria analisado na Pauta da próxima Plenária. Foi deliberado que: será pedido um 34 

detalhamento do assunto elencado à conselheira Márcia Barreiros, em seguida a secretária e 35 

a gerente geral, em conjunto com a assessoria jurídica e a gerência técnica/fiscalização, vai 36 

encaminhar as matérias de acordo com o tema e serão distribuídas para a comissão 37 

pertinente do CAU/PB, só então, cada Comissão avaliará se a matéria virá à plenária ou não. 38 

III – A presidente comunica que o conselheiro Valder de Souza, sofreu enfarto no dia vinte 39 

e dois de maio do ano corrente, passa bem, recebeu alta do hospital e foi encaminhado para 40 

cidade de Campina Grande a fim de se submeter a uma cirurgia. Assessoria Jurídica – 41 

Resultado parcial da Ação Judicial que o CAU/PB move contra o CREA/PB. O assessor 42 

Jurídico informa que deu entrada num recurso, mostrando que executar obras é atribuição do 43 

Arquiteto e Urbanista, garantida por lei. Mas a juíza substituta não quer conceder liminar. 44 

Vamos levar ARTS para provar. Gerência Técnica/Fiscalização – O gerente Daniel 45 

Chrockatt informa reunião da Comissão de Acessibilidade dia dois de junho de dois mil e 46 

catorze, quando se inicia o novo horário de funcionamento do CAU/PB. A presidente 47 

solicita que seja oficializado a Comissão de Acessibilidade a impossibilidade de o gerente 48 

Daniel Crockatt comparecer a referida reunião. Às vinte horas e cinquenta e quatro minutos 49 

a Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por 50 

encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 51 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, secretária 52 
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geral deste Conselho, e assinada pela presidente e pelos conselheiros que se fizeram 53 

presentes à sessão. 54 

 55 

 56 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 57 

Presidente do CAU/PB      58 

 59 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 60 

Secretária Geral do CAU/PB     61 

 62 

CONSELHEIROS PRESENTES: 63 

 64 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro              __________________________________ 65 

 66 

Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello  __________________________________ 67 

 68 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 69 

 70 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 71 


