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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 002, DO CONSELHO DE 1 

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

de maio do ano de dois mil e catorze, às quize horas e cinquenta minutos, iniciou-3 

se a reunião 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 5 

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os 6 

conselheiros diretores Amaro Muniz, Carmen Etienette, Glauco Brito e Paulo 7 

Mota. Participaram como convidados o assessor jurídico Welison Silveira, a 8 

Assessora Contábil e a Gerente Geral, Andréia Solha. A presidente declarou 9 

aberta a reunião e iniciou ao exame das matérias na ordem que seguem. Ordem 10 

do dia I: Mudança do expediente de seis para oito horas para alguns 11 

funcionários/colaboradores – Relatora Presidente Cristina Evelise. A Presidente 12 

Cristina Evelise informa a necessidade de oito horas de expediente diário para 13 

Daniel Chrockatt - gerente técnico e de Fiscalização, Andréia Solha – gerente 14 

geral e Mércia Valéria – secretária geral e a contratação de um estagiário para 15 

auxiliar a gerência Técnica/Fiscalização. Após estudo pela gerência geral, foi 16 

informada a impossibilidade de alterar esses horários por indisponibilidade de 17 

dotação orçamentária. O Conselheiro Glauco indagou a respeito da conta 18 

movimento onde foi demonstrado na reunião da Comissão de Finanças, saldo 19 

suficiente para que realize uma alteração de horários dos funcionários. Após uma 20 

longa discussão em busca de encontrar uma solução para a necessidade da 21 

contratação de um estagiário e alterar o horário dos funcionários já citados, foi 22 

solicitada à assessora contábil Mônica Smith e à gerente geral Andréia Solha que 23 

façam um estudo para apresentar na próxima Plenária Ordem do dia II: Datas 24 

para evento SICCAU/Fiscalização em Patos, Cajazeiras, Campina Grande e João 25 

Pessoa: A presidente Cristina Evelise pondera que não há dotação orçamentária 26 

para despesas com eventos nas cidades de Patos, Cajazeiras e Campina 27 

Grande, pois a maioria dos profissionais Arquitetos e Urbanistas está concentrada 28 

na capital e sugere que deveríamos aplicar recursos no Seminário de Ética e 29 

realizá-lo em João Pessoa e convidar os profissionais das outras cidades do 30 

estado. A presidente indaga aos demais conselheiros as suas opiniões. Os 31 

conselheiros concordam com o exposto pela presidente e sugerem a realização 32 

de várias palestras e cursos, de preferência no auditório no andar acima do 33 

CAU/PB, que dependeria da liberação do local pela Teixeira de Carvalho. Em 34 

regime de votação foi deliberado por unanimidade a realização de mini-cursos em 35 

João Pessoa, com datas a serem definidas na próxima reunião de diretoria. 36 

Informes: Presidente I - A Presidente Cristina Evelise informa que acontecerá 37 

reunião preparatória para a extraordinária da Comissão Gestora do Fundo de 38 

apoio aos CAU/UF dia nove de maio do ano de dois mil e catorze, às dezoito 39 

horas, no CAU/BR. II – A presidente Cristina Evelise deu como informes o 40 

encerramento do contrato de trabalho no dia trinta de abril de dois mil e catorze 41 

do ex-gerente de fiscalização Valério Tomaz. Conselheiros: O conselheiro 42 

Glauco Brito reitera solicitação de compra de tablets para uso dos conselheiros 43 

nas reuniões Plenárias, reuniões de Diretoria e das Comissões. Assessoria 44 

Jurídica: O assessor jurídico Welison Silveira dá como informes notícias do 45 

andamento do processo ajuizado contra o CREA/PB e sugere uma comissão com 46 

os conselheiros do CAU/PB, para procurar o juiz, como autor da ação. Ficou 47 

decidido que essa comissão será composta pelo Conselheiro Paulo Mota e pela 48 

presidente Cristina Evelise. A presidente agradece a presença dos diretores e a 49 

presença de todos.  Às dezessete horas e cinquenta minutos a presidente deu por 50 

encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 51 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho 52 
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do Nascimento, Secretaria Geral deste Conselho, e assinada pela senhora 53 

presidente e por todos os conselheiros diretores que se fizeram presentes à 54 

reunião. 55 

 56 

    Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 57 

    Presidente do CAU/PB    __________________________________ 58 

 59 

    MÉRCIA VALÉRIA P. DO NASCIMENTO 60 

    Secretaria Geral do CAU/PB   __________________________________ 61 

 62 

 63 

    CONSELHEIROS PRESENTES: 64 

 65 

    Arq. e Urb.   Amaro Muniz Castro          __________________________________ 66 

 67 

    Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Melo  __________________________________ 68 

 69 

    Arq. e Urb.  Glauco R. de Brito                          __________________________________ 70 

 71 

    Arq. e Urb. Paulo R. Falcão Mota          __________________________________ 72 


