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ATA DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, 005/2015, DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos 2 

seis dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às onze horas e quarenta e 3 

cinco 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 

Coordenação do Conselheiro Valder de Souza Filho, coordenador da Comissão 6 

de Organização e Administração do CAU/PB. Estiveram presentes, além do 7 

Coordenador, os membros da COA/PB, Amélia de Farias Panet Barros e Aristóteles 8 

Lobo M. Cordeiro. Participou, como convidado, o assessor jurídico do CAU/PB, 9 

Welison Silveira e a gerente geral do CAU/PB Andréia Solha.  1 - Abertura da 10 

sessão, o coordenador Valder de Souza Filho agradeceu a presença de todos e deu 11 

seguimento a pauta na ordem que segue: 2 - Ordem do dia 2.1: Apreciação e 12 

aprovação da ata 004/2015. Relator: coordenador Valder de Souza Filho. O 13 

coordenador solicitou a correção do seu nome, na linha 14 da Ata 004, justificando a 14 

necessidade de incluir o sobrenome Filho, pois já teve problema por assinar apenas 15 

como Valder de Souza, que é o nome do seu pai. Portanto, pede que desta data em 16 

diante, sempre fosse incluído o seu último sobrenome nos documentos oficiais do 17 

CAU/PB. A solicitação foi acatada e, não havendo mais destaques, a ata 18 

mencionada foi aprovada; Ordem do dia 2.2: Discussão e aprovação dos Atos 19 

Normativos de instrução processual. Relator Assessor Jurídico Welison Silveira. O 20 

assessor jurídico apresentou o fluxograma que representa a normatização da 21 

tramitação de requerimentos diversos, ofícios e documentos. A Comissão 22 

apresentou seus destaques ao fluxograma apresentado e, após discutida a 23 

matéria, foi aprovada por unanimidade, sendo deliberada o desenvolvimento 24 

do texto do Ato Normativo, traduzindo os movimentos previsto no fluxograma 25 

aprovado; Ordem do dia 2.3: Apresentação da proposta para reformulação 26 

orçamentária 2015, tendo como relator o Coordenador Valder de Souza Filho, que 27 

passou a palavra à gerente geral Andréia. A gerente geral relatou que os 28 

Coordenadores das Comissões terão até a sexta-feira, dia dez de julho de dois mil e 29 

quinze, para apresentar sua proposta de alteração orçamentária, seguindo as 30 

diretrizes elaborada pelo CAU/BR, para ser encaminhado dia vinte do presente do 31 

mês para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Em seguida, Andréia 32 

Solha passou a apresentar o cenário de usos e fontes do CAU/PB e o plano de ação 33 

e orçamento 2015 da COA-CAU/PB, informando o orçamento inicial e os valores já 34 

executados. Diante do exposto, o Coordenador da Comissão se comprometeu a 35 

enviar, até a sexta-feira da mesma semana, a sua proposta de mudança para a 36 

Atividade da COA. Terminados os assuntos da Ordem do Dia, o conselheiro Valder 37 

de Souza Filho passou para os informes. Informes da Gerência Geral: a Gerente 38 

Geral do CAU/PB informou os membros da Comissão sobre a orientação recebida 39 

durante o I Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF que trata sobre a 40 

obrigatoriedade de constar o relato dos votos dos conselheiros, em documento 41 

próprio, não só a quantidade de votos contra, a favor ou abstenções, mas também 42 

nominar quem os emitiu. Não tendo mais informes a serem dados, às doze horas e 43 

cinquenta e cinco minutos o coordenador agradeceu a presença de todos, e, não 44 

havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, tendo determinado a 45 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada por mim, 46 

Andréia Carvalho Solha, gerente geral deste Conselho, e assinada pelo 47 

Coordenador da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB e pelos 48 

conselheiros membros da comissão que se fizeram presentes.  49 
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Arq. e Urb. Valder de Souza Filho                      __________________________________ 52 
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Coordenador da COA/PB 53 

 54 

Andréia Carvalho Solha                      __________________________________ 55 

Gerente Geral do CAU/PB  56 
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Membros Presentes da COA/PB: 58 
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Arq. e Urb. Amélia Farias Panet Barros            __________________________________ 60 
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Arq. e Urb. Aristóteles Lobo M. Cordeiro         __________________________________ 62 


