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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 013, DO CONSELHO DE 1 

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

de setembro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, em segunda e última 3 

convocação, iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, 4 

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

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

diretores Amaro Muniz e Valéria von Büldring. Registrou-se a ausência dos conselheiros 7 

Glauco Brito e Juliane Lins. Participaram como convidados o conselheiro federal suplente 8 

Fábio Galisa, o assessor jurídico Welison Silveira, a gerente geral Andréia Solha e a 9 

assessora de comunicação Fabíola Bessa. A presidente declarou aberta a reunião e iniciou 10 

ao exame das matérias na ordem que seguem. Ordem do dia I: Apresentação do Plano 11 

de Cargos e Salários relativos ao Concurso para Funcionários do CAU/PB – a 12 

presidente informa que na última reunião ocorrida em Brasília, foi visto o grade salarial 13 

indicado para os CAUs Básicos, comparando com o que o CAU/PB já vinha praticando, 14 

ficava muito acima da média do mercado local. Na ocasião, foi orientada pela equipe 15 

Financeira e de Planejamento do CAU/BR para que o CAU/PB estabelecesse, a partir do 16 

que se pratica no mercado local, um grade próprio para efeito do concurso. A presidente 17 

consulta o assessor jurídico sobre a informação recebida pela gerente geral, durante a 18 

Oficina de Planejamento Orçamentário para 2014, realizada na cidade de Recife/PE, dias 19 

dezesseis e dezessete deste mês, de que juridicamente não se sustentava cargo de Livre 20 

Provimento para Assessoria e para Secretaria. A presidente diz rebater esta informação, 21 

pois falou diretamente na Reunião em Brasília com todas as pessoas que fazem o 22 

CAU/BR, tanto o jurídico, financeiro, planejamento, o coordenador da Comissão de 23 

Organização e Administração, sobre esses cargos de Livre Provimento e e nenhum deles 24 

argumentou ao contrário. A presidente cita que o próprio Dr. Medeiros, na ocasião, disse 25 

que nem a própria CLT se aplica na íntegra no nosso caso e que já há jurisprudência que 26 

nos dá tranquilidade nesse sentido. O assessor jurídico, Welison Silveira afirmou que o 27 

Conselho, como uma entidade de classe, é uma Autarquia especial, e como foi dito em 28 

parecer pelo Dr. Medeiros, é regido tanto pelo Regime Jurídico Único, como o serviço 29 

público como um todo, quanto pelo Regime Celetista e por isso é chamado de Regime 30 

Misto, que prevê a criação de cargos comissionados para cargos de Direção, 31 

Assessoramento e Chefia. O assessor jurídico afirma que não vê impedimento legal 32 

nenhum para criação de cargos de assessoramento, sendo comissionado. Completa dizendo 33 

que o problema pode estar na restrição de quantidade de cargos, que não deve ultrapassar 34 

trinta por cento da quantidade dos cargos efetivos existentes. A presidente afirma que o 35 

assessor jurídico do CAU/BR rebateu exatamente este limite durante a reunião em 36 

Brasília/DF, citando que já há jurisprudência sobre o assunto e afirmou que o CAU tem um 37 

sistema de funcionamento virtual, que é uma coisa nova, desde a eleição até a própria 38 

fiscalização e todo operação processual entre os setores internos da autarquia da Unidade 39 

Federal e da Autarquia Federal é processada virtualmente, fazendo que diminua o número 40 

de funcionários, de pessoa física. Então, nesse sentido, o assessor jurídico do CAU/BR 41 

afirma que o CAU não precisaria obedecer ao percentual recomendado, pois diz que não se 42 

sustenta. A presidente passou a palavra à gerente geral para que esta lesse o documento que 43 

informa os cargos que entrarão no concurso, as cargas horárias e os salários. A gerente 44 

geral Andréia Solha lendo, informa: o Fiscal, seis horas, salário de quatro mil e sessenta e 45 

oito reais, nível superior com formação em Arquitetura; Tesoureiro, oito horas, salário de 46 

mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis reais, nível médio; Assistente 47 

Administrativo, carga horária de oito horas, salário de mil trezentos e quarenta e oito reais 48 

e noventa e seis reais, nível médio. Os cargos de Livre Provimento são Secretária Geral, 49 

carga horária de oito horas, salário de dois mil quatrocentos e dez reais e onze centavos, 50 

nível superior; Gerente Técnico/Fiscalização, oito horas, salário de cinco mil setecentos e 51 

sessenta e três reais, nível superior; Assessor Contábil, a partir do ano de dois mil e catorze 52 
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com carga horária de oito horas, salário de dois mil setecentos e setenta e quatro reais e 53 

quarenta e um centavos; nível superior com formação em ciências contábeis; Assessor de 54 

Comunicação/Ouvidoria, carga horária de seis horas, salário de dois mil quatrocentos e 55 

vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos, nível superior com formação em jornalismo; 56 

Assessor Jurídico, seis horas, salário de dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta 57 

e quatro centavos, nível superior com formação em Direito; e Gerente Geral, carga horária 58 

de oito horas, salário de cinco mil setecentos e sessenta e três reais, nível superior. Cargos 59 

a serem terceirizados: Assistente de RH e Serviços Gerais.Ao final da leitura, a presidente 60 

Cristina Evelise delibera que a documentação seja enviada da forma que está e que o 61 

Assessor Jurídico faça, na mesma data da reunião de diretoria, a consulta formal ao 62 

Jurídico do CAU/BR sobre os cargos de Livre Provimento. Ordem do dia II: 63 

Apresentação do Programa referente ao I Evento CAU/PB – a presidente passou a 64 

palavra para a conselheira Valéria von Buldring que é a coordenadora da Comissão 65 

Especial responsável por organizar o primeiro evento do CAU/PB, para que esta apresente 66 

a programação que a Comissão sugeriu e que foi enviada eletronicamente com 67 

antecedência para todos os conselheiros. A conselheira Valéria informa que em plenária foi 68 

formada a Comissão com os conselheiros Paulo Mota, Amaro Muniz, Valder de Souza, 69 

Francisco de Oliveira e a conselheira Valéria, que mostra para os presentes na reunião, a 70 

programação impressa no layout do folder de divulgação do evento, já com as mudanças 71 

sugeridas pela presidente Cristina, e afirma que o layout foi enviado para os conselheiros, 72 

já com os prazos para execução de cada etapa do processo de formatação do evento. 73 

Informa que serão produzidos quinhentos cartazes e mil folders para serem distribuídos nas 74 

Universidades, Prefeituras, e onde mais constar Arquiteto no quadro funcional. O 75 

conselheiro Amaro sugere distribuir para todas as instituições para onde foi enviado Ofício 76 

informando da Resolução Cinquenta e Um do CAU/BR, o que foi acatado pela presidente. 77 

Em seguida, a conselheira Valéria fala sobre o coquetel de inauguração da nova sede do 78 

CAU/PB. A presidente explica para os presentes que o evento tem duas etapas previstas e 79 

distintas. A primeira seria para o seminário, a ser realizado no auditório do CT da 80 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I e, um segundo momento, onde seria feita a 81 

apresentação formal do Conselho, com a presença da mídia e o oferecimento de um 82 

coquetel para a inauguração da nova sede. A presidente acrescenta que convidou o 83 

conselheiro federal suplente, Fabio Galisa, para estar presente nesta reunião com o objetivo 84 

de formalizar sua participação no seminário, falando sobre a importância da realização de 85 

concursos nacionais de arquitetura e sugere que seja diminuído o tempo da apresentação da 86 

gerente geral para que o conselheiro possa discorrer sobre este tema, o que foi aceito pelos 87 

presentes. A presidente passa a palavra novamente para a conselheira Valéria para que esta 88 

discorra sobre o orçamento do evento. A Conselheira informa que o auditório não terá 89 

custos, mas que o material gráfico será pago, pela criação e impressão de folders, 90 

quinhentos e quarenta e nove reais, mais setecentos e noventa e nove pelos quinhentos 91 

cartazes. A Conselheira informou que consultou previamente a gerente geral sobre a 92 

existência de dotação para o investimento e foi informada que havia. A Arquiteta e 93 

Urbanista Valéria informa também que solicitou o apoio da Comissão de Ética no sentido 94 

desta disponibilizar seiscentos reais do seu orçamento para a confecção de um banner com 95 

a logo do CAU/PB. A presidente Cristina Evelise informa que o Grupo Tempo apoiará o 96 

evento com o oferecimento de coquetel e coffee break para oitenta pessoas. O conselheiro 97 

Amaro Muniz dá a sugestão de realizar o coquetel na área do estacionamento do prédio 98 

onde o CAU/PB está sediado e, em complemento, o conselheiro Fábio Galisa sugere que 99 

seja solicitado o apoio da Teixeira de Carvalho, proprietária do imóvel, para a montagem 100 

do lounge. As duas sugestões foram acatadas prontamente. Em seguida a presidente 101 

Cristina chamou a atenção para os itens que a imobiliária deve atender antes da cerimônia 102 

de inauguração, dando como exemplo a necessidade de concluir a decoração da recepção 103 

do prédio. A presidente passou a palavra para a assessora de comunicação, Fabíola Bessa, 104 
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que leu o release preparado para divulgar a programação do evento e informou que a partir 105 

do momento que passe a distribuir o material de divulgação, os conselheiros devem estar 106 

disponíveis para atender as demandas dos veículos de comunicação para entrevistas. 107 

Fabíola relata que estará gozando férias no período do evento e sugere que a presidente 108 

contate a conselheira suplente, Márcia Barreiros, para que esta providencie a cobertura do 109 

evento com a equipe da revista de arquitetura da qual é proprietária. A sugestão da 110 

assessora de comunicação é acatada por todos os presentes. Ordem do dia III: 111 

Apreciação e aprovação do processo de aquisição de combustível para o carro 112 

do CAU/PB - A presidente passa a palavra para a gerente geral, Andréia Solha, para 113 

discorrer sobre o assunto. A gerente informa que teve dificuldade em conseguir 114 

propostas de Postos de Combustíveis pelo motivo do Conselho possuir apenas um 115 

automóvel, mas que o assessor jurídico, Welison Silveira, indicou um sistema de 116 

administração de frotas onde o cliente recebe um cartão que permite abastecer na 117 

rede credenciada pela empresa fornecedora do cartão. O cartão permite o 118 

monitoramento dos abastecimentos, preço, local, data e o controle dos veículos com 119 

permissão para serem abastecidos. Andréia solicita esclarecimento jurídico ao 120 

assessor jurídico do CAU/PB, Welison Silveira, sobre a legalidade deste tipo de 121 

contrato. O assessor informa que trata-se de uma contratação direta, com dispensa de 122 

licitação, devido ao valor. Informa ainda que é cobrada uma taxa de administração e 123 

que o sistema pós-pago de administração do cartão desburocratiza e possibilita o 124 

controle gerencial, afirmando não haver problema de não recebermos outra proposta 125 

semelhante e que enquanto o contrato não for firmado, o combustível deverá ser pago 126 

com Suprimento de Fundos. A presidente Cristina relata que é preciso normatizar 127 

quem, além do fiscal, terá acesso ao carro a serviço do Conselho.  Informes 128 

Presidência:  A presidente Cristina Evelise dá ciência que quando a Resolução No. 51 foi 129 

publicada, a presidente do CREA/PB, a Eng. Giucélia, entrou em contato por telefone com 130 

ela, informando que o CONFEA estava incitando os presidentes dos CREAs Estaduais a 131 

entrarem com ações jurídicas contra os CAUs UF. Na oportunidade, a Arquiteta e 132 

Urbanista Cristina Evelise comunicou que a Resolução é do CAU/BR, portanto, a ação 133 

jurídica deve ser de Conselho Federal para Conselho Federal, aos Conselhos Estaduais 134 

resta simplesmente cumprir o que determina a Resolução do CAU/BR. A presidente 135 

Cristina relatou que questionou à presidente do CREA/PB a posição do presidente do 136 

CONFEA, visto que durante o ano de 2011, que foi de transição, foi solicitado a ele, a 137 

formação de um grupo para discutir sobre a transição do Conselho, quando o CAU fosse 138 

uma realidade efetiva, e ele não respondeu às solicitações da CCARQ. Foi montado um 139 

grupo de harmonização para discutir essas questões. Então, Giucélia disse que iria 140 

encabeçar um movimento nacional para que o CONFEA entre com ação contra o CAU/BR 141 

e reative o Grupo de Harmonização, se comprometendo a não entrar com ação contra o 142 

CAU Paraíba. Na ocasião, a presidente do CREA/PB solicitou a realização de reunião das 143 

presidentes do CAU/PB e do CREA/PB com o Conselheiro Federal do CAU/PB, Antônio 144 

Francisco, o Conselheiro Federal do CREA/PB, o Coordenador da Comissão de Exercício 145 

Profissional e Ensino e o Coordenador de Ética do CAU/PB e os Coordenadores da 146 

Câmera de Civil e de Elétrica do CREA/PB, já que estas Câmeras eram as que mais 147 

cobravam ação da presidente do CREA/PB contra o CAU/PB, para que pudesse ser 148 

esclarecido o entendimento dos Arquitetos referente à Resolução 51 para que os 149 

engenheiros tivessem oportunidade de pleitear melhorias para eles em seu próprio 150 

Conselho. Por diversas vezes foi tentado marcar essa Reunião, mas as agendas dos 151 

Coordenadores da Câmera de Civil e de Elétrica não foram compatíveis com as das 152 

presidentes dos Conselhos. Com base nisso, a presidente Giucélia informou que iria haver 153 

a SOEA em Gramado/RS e solicitou adiar a reunião para após este evento. A presidente 154 

Cristina deu ciência que eles retornaram nesta semana do SOEA e que está aguardando o 155 
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contato para marcar a reunião. Informe Conselheiros I: O conselheiro Amaro Muniz 156 

informou ter recebido convite das Faculdades Integradas de Patos (Fip) para ministrar aula 157 

Inaugural do curso de Arquitetura e Urbanismo na cidade de Patos/PB. O conselheiro dá 158 

ciência que vai participar na qualidade de autônomo, professor Amaro Muniz e não como 159 

conselheiro do CAU/PB. Extrapauta I: A presidente Cristina Evelise informa do Encontro 160 

Regional de Política Profissional que acontecerá dia dez de outubro em Fortaleza/CE e que 161 

o CAU/PB não possui esta Comissão instalada, mas o CAU/BR convidou a Paraíba a 162 

participar devido à importância do Evento. A presidente lê o convite aos presentes e indica 163 

o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional para acompanhá-la por ser a pasta 164 

mais próxima do tema a ser abordado. Extrapauta II: A gerente geral lê o convite emitido 165 

pelo CAU/BR para todos os conselheiros dos CAU UF participarem do Encontro NE no 166 

CAU/PE - Planejamento Estratégico a se realizar no dia vinte e cinco de setembro na 167 

cidade de Recife/PE. A presidente determina que os coordenadores das Comissões 168 

Permanentes do CAU/PB deverão comparecer ao evento e delibera à gerente geral para 169 

que seja feita consulta aos mesmos sobre a disponibilidade para viajarem. Às doze horas e 170 

cinco minutos a presidente deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da 171 

presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Andréia 172 

Carvalho Solha, gerente geral deste Conselho, e assinada pela senhora presidente e por 173 

todos os conselheiros diretores que se fizeram presentes à reunião. 174 

 175 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 176 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 177 

 178 

ANDRÉIA CARVALHO SOLHA 179 

Gerência Geral do CAU/PB    __________________________________ 180 

 181 

 182 

CONSELHEIROS PRESENTES: 183 

 184 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 185 

 186 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 187 


