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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 003, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e quatro 2 

dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e cinquenta e 3 

dois minutos, iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida 4 

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

Presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. 6 

Estiveram presentes os conselheiros diretores Amélia de Farias Panet Barros, 7 

Cristina Evelise Vieira Alexandre e Silton Henrique do Nascimento. Foi justificada 8 

a ausência do conselheiro diretor Paulo Sérgio Araújo Peregrino. Participaram 9 

como convidados a Gerente Geral, Andréia Solha e o assessor jurídico Welison 10 

Silveira. O Presidente declarou aberta a reunião, deu as boas-vindas a todos e 11 

em seguida deu seguimento na ordem que segue. Extra Pauta I: Ato Normativo 12 

para Registro e Relatório gerencial administrativo e de fiscalização. Ficou 13 

deliberado a realização de Ato Normativo para credenciamento e uso do 14 

veículo e incluir o uso dos assistentes administrativos e da secretária geral.  15 

Informes: Presidência: I – O Presidente Cristiano Rolim informou sua 16 

participação no I Seminário Nacional Técnico do CAU/BR, juntamente com a 17 

gerente geral e a secretária geral do CAU/PB. O presidente esclareceu que no 18 

Seminário foi discutido um alinhamento geral de como está o CAU. O presidente 19 

passou a palavra para gerente geral Andréia Solha que relatou que no primeiro 20 

dia aconteceu a apresentação do gerente geral e assessores da presidência do 21 

CAU/BR. Nos demais dias houve apresentações do SICCAU, IGEO, MOBIARQ 22 

(ainda em fase de testes); Mudanças da prestação de contas do TCU (impostas 23 

pelo próprio TCU); Houve uma demonstração em relação as taxas bancárias que 24 

estão muito altas, no caso do CAU/PB é uma exceção, após ter havido um 25 

aumento exorbitante para nove reais, mas, em negociação a gerente geral do 26 

CAU/PB, conseguiu que as taxas ficassem no valor de R$ um real e noventa e 27 

cinco centavos e para pagamento de títulos on-line, dois reais e dezessete 28 

centavos, para pagamentos em outras agências. A controladoria do CAU/BR para 29 

o CSC quer mais um valor para os procedimentos administrativos. E foi informado 30 

naquele já referido seminário que do contrato de emissão de carteiras 31 

profissionais, restam apenas a confecção de três mil carteiras para todo o país. E 32 

que está sendo estudado um novo contrato. O presidente passou a palavra a 33 

secretaria geral Mércia Valéria Pinho, que notou que durante todo o seminário o 34 

CAU/PB foi citado como um dos poucos CAU/UF que mantém em dia todas as 35 

demandas obrigatórias a serem encaminhadas ao CAU/BR. A secretaria geral 36 

também informou que estão previstos treinamentos para a secretária que presta 37 

assistência à mesa e assessora as comissões. II – O presidente informou que 38 

houve uma reunião com o SINSERCON-PB, Sindicato dos Funcionários dos 39 

Conselhos onde participaram o presidente do CAU/PB Cristiano Rolim, o diretor e 40 

coordenador da CPFI/CAU/PB Paulo Peregrino, o assessor jurídico do CAU/PB e 41 

dois representantes do SINSERCON. Na reunião houve uma longa explanação 42 

das solicitações do sindicato e o CAU/PB esclareceu que já cumpre vários itens 43 

listados, ficando acordado que o CAU/PB irá acrescentar um vale alimentação no 44 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), retroativo ao mês de fevereiro de 2015. O 45 

Sindicato voltará no mês de agosto do ano corrente, afim de se reunir com o 46 

CAU/PB, para analisar outras melhorias para os funcionários. Foi informado ainda 47 

que o CAU/BR está fazendo um plano de cargo e salários e que será estudado 48 

como seria possível adequar esse plano para a realidade do CAU/PB. O 49 

presidente, deu como encaminhamento para a próxima pautar a reunião da 50 

comissão de finanças e em seguida pautar a diretoria e aprovação na 51 

plenária. III – O presidente informou que houve uma reunião informal com os 52 
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funcionários, onde foi conversado sobre a contratação do assistente 53 

administrativo para atender principalmente às comissões, como também a 54 

assessoria jurídica estivesse mais presente nas reuniões das comissões e 55 

solicitou também que fosse realizado um plano de fiscalização, afim de analisar 56 

como será realizada o trabalho de fiscalização, ao ser contratado um novo fiscal. 57 

O presidente solicita ainda ao assessor jurídico em conjunto com o gerente 58 

técnico/fiscalização a formatação de uma minuta, afim de padronizar os 59 

processos. Ao fim dessa formatação deverá ser encaminhada a COA/PB e 60 

após análise e aprovação da COA/PB, encaminhada para plenária para 61 

aprovação.   IV – O presidente Cristiano Rolim também informou que o CAU/PB 62 

patrocinou o Coffee Breack para a reunião da diretoria nacional do IAB, em João 63 

Pessoa nos dias vinte e nove e trinta de março do ano em curso. Interesses 64 

Gerais: I – O presidente informa aos diretores a necessidade da contratação de 65 

um assistente administrativo para auxiliar a secretária geral. O presidente solicitou 66 

a gerente geral que apresente um estudo para contratação de um assessor 67 

administrativo e que assim que o estudo estiver finalizado, seja marcada uma 68 

reunião extraordinária de diretoria.  II – O presidente pede ao assessor jurídico 69 

que coloque para diretoria a sua proposta de trabalho. Com a palavra, o assessor 70 

jurídico esclareceu que alguns CAU/UF mantém contrato com assessoria jurídica 71 

e que sem nenhum prejuízo seria feito um contrato entre o CAU/PB e uma 72 

assessoria jurídica onde ficaria um profissional a disposição do CAU/PB. O 73 

presidente solicitou que o assessor jurídico formatasse oficialmente a sua 74 

proposta e encaminhasse para diretoria, afim de ser melhor analisada. III – Será 75 

marcada uma data para uma reunião Plenária Extraordinária para análise da 76 

resolução 51. Diretoria: I – Silton Henrique; O conselheiro Silton Henrique 77 

informou da presença da assessoria jurídica e da fiscalização do CAU/PB em 78 

Cajazeiras/PB nos dias onze, doze e treze de março de dois mil e quinze. II – 79 

Cristina Evelise; A conselheira sugeriu ao coordenador da CED/PB, que 80 

formatasse a palestra de Ética e Disciplina em conjunto com a CEPEF/PB, afim 81 

que seja realizado se possível no primeiro semestre de dois mil e quinze. Às 82 

dezessete horas e cinco minutos o presidente agradeceu a presença de todos e 83 

deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 84 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho 85 

do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo senhor 86 

Presidente e por todos os Conselheiros Diretores que se fizeram presentes à 87 

reunião. 88 
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