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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 001, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte e oito minutos, iniciou-se 3 

a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, 4 

bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a Presidência do Arquiteto e Urbanista João 5 

Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os conselheiros diretores Amélia de 6 

Farias Panet Barros, Cristina Evelise Vieira Alexandre, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e 7 

Silton Henrique do Nascimento. Participaram como convidados a Gerente Geral, Andréia 8 

Solha, o assessor jurídico Welison Silveira, a contadora Mônica Smith e o tesoureiro 9 

Leonardo Catão. O Presidente declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas a todos e em 10 

seguida, examinou as matérias solicitando que houvesse uma inversão de pauta. Ordem do 11 

dia I: Termos de Cooperação – Relator presidente Cristiano Rolim: O presidente relatou as 12 

propostas que o CAU/PB tem recebido a fim de firmar convênios com este conselho. O 13 

presidente esclareceu que já foram firmados alguns convênios, a exemplo do CNA – 14 

Escola de Línguas e CURVES – Academia Feminina. Ressaltou que os contratos são 15 

analisados pelo jurídico do CAU/PB e que novos convênios serão firmados desde que 16 

atendam às perspectivas do Conselho. O conselheiro Paulo Peregrino solicitou 17 

esclarecimento a respeito do convênio firmado entre o CAU/UNICRED. A conselheira 18 

Cristina Evelise fez um relato em relação ao convênio citado e sugeriu que fosse pautado 19 

para que na ocasião da visita do Presidente do CAU/BR, na plenária que será realizada no 20 

dia vinte e sete de janeiro do ano corrente, às dezoito horas, o mesmo pudesse fazer tais 21 

esclarecimentos, como também esclarecer sobre os planos de saúde conveniados com o 22 

CAU/BR. Ordem do dia II: Apresentação e adequação do Plano de Ação e Orçamento 23 

2015 – Relatora gerente geral Andréia Solha;  O presidente Cristiano Rolim passou a 24 

palavra a gerente geral, que na ocasião fez uma apresentação e explanação sobre o Plano 25 

de Ação do Ano de dois mil e quinze, explicando as previsões e aplicação dos percentuais 26 

de recursos do CAU/PB e as receitas projetadas. A gerente geral esclareceu as dúvidas dos 27 

diretores em relação ao plano de Ação e Orçamento. Houve uma série de discussões em 28 

torno da adequação do Plano de Ação e Orçamento pelos conselheiros. O presidente 29 

Cristiano pediu objetividade nas discussões, a fim de agilizar a reunião.   Ordem do dia 30 

III: – Reajuste Anual de Salários – Relatora Andréia Solha; A gerente geral informa o 31 

percentual de aumento das RRTs e esclarece que o CAU/BR deu o seu aumento salarial 32 

com base no INPC até o mês de dezembro de dois mil e catorze, que foi de seis virgula 33 

quarenta e seis por cento. A gerente informa ainda que o percentual de aumento do 34 

CAU/TO foi de dez por cento. A gerente geral afirma que o percentual disponível é de até 35 

sete por cento. Após diversas discussões sobre a possibilidade do percentual de aumento, o 36 

presidente Cristiano Rolim solicita um novo estudo a fim de reavaliar o percentual do 37 

aumento. O assessor jurídico esclarece que a Paraíba tem uma diferença salarial em relação 38 

aos outros CAUs e que por ter um trabalho exemplar seria merecido um reajuste maior.  39 

Ordem do dia IV:  Equiparação Salarial da secretária geral – Relator Pres. Cristiano 40 

Rolim; O presidente esclarece que para a função de secretária geral é exigido nível superior 41 

com base na tabela de salários sugeridos pelo estudo da SYMNETICS e que hoje o salário 42 

da secretária geral não está equiparado aos salários de nível superior. Diante desde fato o 43 

conselho diretor aprovou a equiparação salarial da secretária geral e mantém a sua 44 

gratificação. Após as devidas discussões o presidente solicita um estudo a fim de 45 

viabilizar um aumento de salário ou gratificação de duzentos reais para o tesoureiro. 46 

Ordem do dia V: –– Telefones Móveis do CAU/PB – Relator Presidente Cristiano Rolim; 47 

O presidente Cristiano Rolim esclarece com quem estão as linhas dos telefones móveis do 48 

CAU/PB: uma linha com pacote de dados está com Cristina Evelise, uma linha com pacote 49 

de dados com o agente fiscal, uma linha com pacote de dados com a gerente geral, uma 50 

linha sem pacote de dados para a secretária geral e uma linha sem pacote de dados para o 51 

atendimento. Ficou aprovado por unanimidade uma linha com pacote de dados para a 52 
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presidência, uma linha com pacote de dados para a vice-presidência, uma linha com 53 

pacote de dados para gerente geral, uma linha com pacote de dados para secretária 54 

geral, uma linha com pacote de dados para o agente fiscal e uma linha sem pacote de 55 

dados para o atendimento.    Ordem do dia VI: Calendário anual das reuniões de 56 

diretoria - Relator Presidente Cristiano Rolim; Após as devidas ponderações ficou 57 

aprovado por unanimidade que as reuniões do Conselho Diretor serão nos mesmos 58 

dias das reuniões plenárias das duas e trinta às dezesseis e trinta. Ordem do dia VII: 59 

Contratações do Agente de Fiscalização, Assistente Administrativo e Estagiário – Relatora 60 

gerente geral Andréia Solha – Após as devidas analises e discussões, foi solicitado à 61 

gerente geral que refaça um estudo para que o conselho diretor possa autorizar as 62 

contratações. Informes: Presidência – I - O Presidente Cristiano Rolim informa a respeito 63 

das assinaturas dos jornais locais. II -  Esclarece também que a assessora de comunicação 64 

informou às Entidades, Universidades e demais órgãos a respeito da composição da nova 65 

diretoria do CAU/PB. Diretoria – Cristina Evelise I – Informa da participação do 66 

Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, na plenária extraordinária número treze do ano 67 

de dois mil e quinze. II Informou ainda da reunião no SINDUSCON-JP, com a 68 

participação do SINDARQ/PB, CAU/PB, representado por ela e pelo Conselheiro Federal 69 

Suplente Fábio Galisa, a diretoria do SINDUSCON-JP, o Secretário de Planejamento da 70 

PMJP Zennedy Bezerra, a Secretária de Meio Ambiente da PMJP Daniella de Almeida 71 

Bandeira e seus assessores, sobre questões relacionadas à revisão da legislação municipal.  72 

Às doze horas e trinta e cinco minutos o presidente agradeceu a presença de todos e deu 73 

por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 74 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 75 

Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo senhor Presidente e por todos os 76 

Conselheiros Diretores que se fizeram presentes à reunião. 77 

 78 

    Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM 79 

    Presidente do CAU/PB    __________________________________ 80 
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    Secretaria Geral do CAU/PB   __________________________________ 83 
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