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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 034, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de agosto do ano de dois mil e catorze, as dezenove e horas, iniciou-se a sessão na sede 3 

do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, 4 

nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira 5 

Alexandre. Estiveram presentes os Conselheiros Amaro Muniz Castro, Carmen Etienette de 6 

O. Mello, Glauco Rodrigo de Brito, Paulo Roberto Falcão Mota e Valder de Souza Filho. 7 

Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha, a Assessora Contábil Mônica 8 

Smith, a Assessora de Comunicação Fabíola Bessa e o Gerente Técnico Daniel Chrockatt. 9 

Após a execução do hino nacional, a presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a 10 

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

Apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB número trinta e 12 

dois e trinta e três de dois mil e catorze – As Atas mencionadas foram apreciadas e 13 

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

aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de julho de dois mil e catorze – 15 

A Presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo Mota, que apresentou o resumo do 16 

balancete, informando que foram feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela 17 

Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o balancete objeto da presente 18 

deliberação foi aprovado por unanimidade. A presidente passou a palavra à gerente geral 19 

Andréia Solha, a fim de que a mesma relatasse a resposta do CAU/BR em relação à ressalva 20 

no que diz respeito ao Plano de Ação e Orçamento de fiscalização estar vinculado no centro 21 

de custo da coordenação de Exercício Profissional Ensino e Formação. A gerente geral fez a 22 

leitura do e-mail recebido do planejamento do CAU/BR enviado pela senhora Filomena 23 

Paulos. “A estrutura do Plano de Ação se dá pelos projetos e atividades. Que são agrupados 24 

de acordo com a estrutura organizacional na melhor forma de operação do estado. (…) Nada 25 

que seja imperioso mudar na programação deste exercício. O mais importante é que seu 26 

Plano, projetos e atividades, reflitam as ações que serão realizadas e os resultados que o 27 

CAU/PB espera atingir.” Foi aprovado por unanimidade que o plano de ação e 28 

orçamento de fiscalização permaneça no centro de custo da coordenação de Exercício 29 

Profissional Ensino e Formação no exercício de dois mil e catorze. Mas proceder com a 30 

alteração no exercício de dois mil e quinze. Ordem do dia III: Homologação dos 31 

ressarcimentos dos Arquitetos e Urbanistas – A Presidente passou a palavra para a 32 

gerente geral Andréia Solha, que apresentou através de relatório os ressarcimentos dos 33 

pagamentos indevidos efetuados pelos Arquitetos e Urbanistas. O ressarcimento objeto da 34 

presente deliberação foi aprovado por unanimidade.  Extra Pauta – I: O conselheiro 35 

Valder de Souza Filho, reassume a titularidade na COA-Comissão de Organização e 36 

Administração, após a sua pronta recuperação. O conselheiro foi aplaudido por todos os 37 

presentes. A presidente passa a palavra ao conselheiro, que agradeceu as orações de todos. A 38 

presidente agradece e destaca o compromisso do conselheiro Valder de Souza em retomar as 39 

atividades apesar de ter passado por um delicado problema de saúde. II: A presidente 40 

Cristina Evelise solicita a permissão dos conselheiros para fazer uma explanação, na 41 

qual foi prontamente autorizada, explanação essa que trata sobre a visita do professor 42 

Aristóteles da UFPB. O mesmo informa que a UFPB estará sediando um evento 43 

internacional:  ARQDOC2014 – Documentos Arquitetônicos com Uso da Tecnologia 44 

Digital. O evento acontecerá nos dias cinco, seis e sete de novembro de dois mil e catorze. A 45 

presidente participou aos conselheiros a possibilidade de solicitar ao CAU/BR um patrocínio 46 

ao evento, como também a possibilidade do CAU/PB fazer a divulgação do evento no site. 47 

Informes: Presidência I – A presidente Cristina Evelise informa ter recebido do CREA/PB 48 

o ofício nº. 575/2014-PRES-CREA/PB, que responde ao ofício 047/2014-PRES-CAU/PB, 49 

que trata sobre a entrega pelo CREA/PB ao CAU/PB de todo o acervo técnico dos 50 

Arquitetos e Urbanistas até trinta e um de dezembro de dois mil e onze. II – A presidente 51 

Cristina Evelise informa sua participação no Seminário Salário Mínimo Profissional 52 
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realizado pelo SINDARQ/FNA, no auditório do SINDUSCON no dia vinte e cinco de 53 

agosto de dois mil e catorze. Diretoria I – O conselheiro Amaro Muniz, comunica que o 54 

conselheiro federal Antônio Francisco de Oliveira fez a indicação de um profissional para 55 

proferir a palestra da NBR quinhentos e setenta e cinco que acontecerá no dia vinte e quatro 56 

ou vinte e cinco de setembro. A presidente solicita ao conselheiro que confirme o nome do 57 

palestrante e a data, afim de que possamos providenciar os detalhes do evento.  Gerência 58 

Técnica/Fiscalização A presidente Cristina Evelise passou a palavra ao Gerente 59 

Téc/Fiscalização Daniel Chrockatt. O mesmo esclareceu, que em relação ao relatório de 60 

visita ao condomínio Bosque das Orquídeas, foi realizado uma nova fiscalização e foi 61 

constatado que na construção denunciada pelo conselheiro Paulo Mota, há a ART de 62 

execução de obra. I – Interesses Gerais: A presidente Cristina Evelise sugeriu marcar uma 63 

Plenária Extraordinária com o agente de fiscalização apenas para tratar-se sobre orientações 64 

para a realização dos procedimentos e relato de casos, para o mês de novembro, após a data 65 

da realização da palestra de Ética e Disciplina. II – A presidente Cristina Evelise solicita ao 66 

gerente Téc/Fiscalização a respeito da Lei de direito autoral, a obrigação de em toda 67 

publicidade de projetos arquitetônicos constar o nome do arquiteto e urbanista. Solicitou 68 

também encaminhar ofício ao CRECI, CREA, Empresas de Publicidades, Construtoras. Às 69 

vinte horas e trinta minutos a Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais 70 

nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 71 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do 72 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos 73 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão.  74 

 75 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 76 

Presidente do CAU/PB      77 

 78 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 79 

Secretária Geral do CAU/PB     80 

 81 

CONSELHEIROS PRESENTES: 82 

 83 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro                __________________________________ 84 

 85 

Arq. e Urb. Carmen E. de O. Mello   __________________________________ 86 

 87 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito             __________________________________ 88 

 89 

Arq. e Urb. Paulo R. F. Mota                __________________________________ 90 

 91 

Arq. E Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________ 92 


