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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 033, 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 dezenove e horas e vinte minutos, em segunda e 3 

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

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

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

Conselheiros Amaro Muniz Castro, Carmen Etienette de O. Mello, Glauco Rodrigo de Brito, 7 

Paulo Roberto Falcão Mota e Valder de Souza Filho. Participaram como convidados a 8 

Gerente Geral Andréia Solha, a Assessora Contábil Mônica Smith, o Gerente Técnico 9 

Daniel Chrockatt. Após a execução do hino nacional, a presidente do CAU/PB abriu a 10 

sessão, agradecendo a presença de todos e deu seguimento às deliberações na ordem que 11 

segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária do 12 

CAU/PB número trinta e dois, de dois mil e catorze – O item foi retirado de pauta, por 13 

problemas no envio eletrônico para os conselheiros e a sua apreciação será na próxima 14 

reunião. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente 15 

ao mês de junho de dois mil e catorze – A Presidente passou a palavra ao conselheiro 16 

Paulo Mota, que apresentou o resumo do balancete, informando que foram feitas as 17 

conciliações e aprovadas por unanimidade pela Coordenação de Finanças. Em regime de 18 

votação, o balancete objeto da presente deliberação foi aprovado por unanimidade com uma 19 

ressalva no que diz respeito aos custos de fiscalização estarem no centro de custos da 20 

coordenação de Exercício Profissional. A presidente solicita ainda que a gerencia geral e o 21 

jurídico entrem em contato com o CAU/BR, a fim de dirimir essa dúvida. Ordem do dia 22 

III: Homologação da Segunda Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – A 23 

presidente passou a palavra para gerente geral Andréia Solha, que fez a demonstração do 24 

Plano de Ação e Orçamento detalhadamente e informou o saldo de cada comissão 25 

permanente. A Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento objeto da presente 26 

deliberação foi aprovada por unanimidade com ressalva no que diz respeito aos custos de 27 

fiscalização estarem no centro de custos da coordenação de Exercício Profissional.   Ordem 28 

do dia IV: Homologação dos ressarcimentos dos Arquitetos e Urbanistas – A Presidente 29 

passou a palavra para gerente geral Andréia Solha, que apresentou os ressarcimentos dos 30 

pagamentos indevidos efetuados pelos Arquitetos e Urbanistas. O ressarcimento objeto da 31 

presente deliberação foi aprovado por unanimidade.  Extra Pauta – I: Data para a reunião 32 

Symnetics no dia quatro de setembro de dois mil e catorze (segundo módulo) A 33 

Presidente informa a nova data da reunião Symnetcs e solicita que os conselheiros 34 

confirmem a sua participação na reunião da Symnetics através de e-mail. Informes: 35 

Presidência I – Reunião Seminário CONFEA/CAU nos dias vinte e quatro e vinte e 36 

cinco de julho de dois mil e catorze. A presidente Cristina Evelise informa que foi a 37 

convite e à custa do CAU/BR, integrar o eixo” Fiscalização” do Seminário CONFEA/CAU.  38 

II – Participação no Fórum de Presidentes nos dias vinte e oito e vinte e nove de julho 39 

em Aracaju-SE – A presidente Cristina Evelise informa que nos dias vinte e oito e vinte e 40 

nove de julho de dois mil e catorze esteve no Fórum de Presidentes em Aracaju onde foi 41 

tratado a respeito da Resolução que vai substituir a atual no que dispõe a respeito do CSC-42 

Centro Apoio Compartilhado e política e diretrizes para um Plano Nacional de Fiscalização. 43 

III – Reunião no CREA/PB – A presidente Cristina Evelise informa que após solicitação 44 

da presidente do CAU/PB, foi realizada a reunião com a Presidente do CREA/PB, onde 45 

participaram além da presidente do CAU/PB, a gerente geral Andréia Solha, a presidente, o 46 

superintendente e o assessor jurídico do CREA/PB, para tratar da recepção dos arquivos de 47 

documentos físicos e eletrônicos dos Arquitetos e Urbanistas e contratação da GED – 48 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos pelo CAU/PB. Para tanto será assinado um 49 

Termo de Cooperação Técnica, e será dado um prazo com vigência de 90 dias, prazo esse 50 

pedido pelo CREA/PB para separar os documentos de Arquitetos e Urbanistas, no arquivo 51 

geral do CREA/PB. Interesses Gerais: O Gerente Técnico e de Fiscalização Daniel C. de 52 
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Sá Marques, informa aos presentes a sua participação e a do Agente de Fiscalização Victor 53 

Hugo no Treinamento sobre IGEO e GISCOLETOR, no CAU/BR em Brasília/DF, no 54 

período de vinte e oito de julho a um de agosto de dois mil e catorze. Conselheiros I – O 55 

conselheiro Paulo Mota demonstra o seu descontentamento e preocupação com a 56 

fiscalização do CAU/PB, no que diz respeito a uma denúncia realizada pelo mesmo 57 

conselheiro. A resposta da fiscalização não foi satisfatória. A presidente Cristina Evelise 58 

pede à gerência técnica e à gerência geral as devidas providências no sentido de esclarecer o 59 

ocorrido. Às vinte horas e quarenta minutos a Presidente agradeceu a presença de todos, e, 60 

não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura 61 

da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia 62 

Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e 63 

pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão.  64 

 65 

 66 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 67 

Presidente do CAU/PB      68 

 69 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 70 

Secretária Geral do CAU/PB     71 

 72 

CONSELHEIROS PRESENTES: 73 

 74 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro                __________________________________ 75 

 76 

Arq. e Urb. Carmen E. de O. Mello   __________________________________ 77 

 78 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito             __________________________________ 79 

 80 

Arq. e Urb. Paulo R. F. Mota                __________________________________ 81 

 82 

Arq. E Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________ 83 


