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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 012, DO CONSELHO DE 1 

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

outubro do ano de dois mil e doze, às dezoito horas e vinte minutos foi verificado o quórum e 3 

só estavam presentes a presidente Cristina Evelise, os conselheiros Glauco Brito, Amaro 4 

Muniz e Valéria von Buldring. Às dezoito horas e quarenta minutos, em segunda e última 5 

convocação, foi feita nova verificação de quórum contando agora com a presença dos já 6 

mencionados, do vice-presidente Fábio Queiroz e dos conselheiros Paulo Mota e Valder de 7 

Souza. Participaram como convidados o assessor jurídico Welison Silveira e a gerente geral 8 

Andréia Solha. Justificaram a ausência as conselheiras Carmem Etienette e Juliane Lins. 9 

Iniciou-se a sessão na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro 10 

Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteta 11 

e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Aberta a sessão, a presidente Cristina 12 

Evelise agradeceu a presença todos e fez um apelo, em nome dos Conselheiros pontuais, para 13 

que todos os conselheiros observassem os horários a fim de se evitar a procrastinação de 14 

tempo das plenárias deste CAU/PB. A Presidente Cristina Evelise passou a palavra para a 15 

Conselheira Relatora e Coordenadora da Comissão de Finanças e Atos Administrativos 16 

Valéria von Buldring fazer a apresentação do Plano de Ação e Orçamento dois mil e treze 17 

deste Conselho, bem como, os Planos de Ação das Comissões Permanentes a serem enviados 18 

para o CAU/BR, na data de amanhã, dia trinta e um de outubro de dois mil e doze, juntamente 19 

com a presente ata. Ordem do dia I: Aprovação do Plano de Ação e Orçamento do 20 

CAU/PB exercício dois mil e treze, bem como, aprovação dos Planos de Ação dois mil e 21 

treze das Comissões Permanentes deste CAU/PB – Conselheira Valéria von Buldring: A 22 

relatora saudou a todos e informou das mudanças na formulação do Plano de Ação dois mil e 23 

treze em detrimento ao que foi feito neste ano de dois mil e doze. Comunicou que o novo 24 

formulário do plano foi enviado a todos os coordenadores das comissões permanentes. A 25 

relatora começou sua apresentação pelo Plano de Ação e orçamento dois mil e treze do 26 

CAU/PB referente às atividades administrativas deste Conselho, demonstrando que o objetivo 27 

geral foi o de manter e desenvolver as atividades administrativas de interesse do Conselho. 28 

Dentre os objetivos estratégicos foram citados o oferecimento de melhores condições de 29 

trabalho a toda a equipe do CAU/PB; o aprimoramento dos processos e da metodologia da 30 

gestão do CAU/PB; a disponibilização de produtos e serviços com alto padrão de excelência, 31 

qualidade e inovação, bem como, a busca por uma gestão cada vez mais transparente e 32 

participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e 33 

melhorem o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba. Informou, ainda, 34 

que o resultado esperado de tal plano será a execução dos serviços com boa qualidade. Na 35 

referida apresentação, a relatora mostrou aos presentes o quadro descritivo das treze ações e 36 

metas previstas; bem como, o plano de desembolso por elemento de despesas deste CAU/PB, 37 

dando ênfase à planilha dos custos com pessoal, uma vez que toda despesa deve ser de acordo 38 

com a previsão orçamentária. Ao término da explanação sobre o Plano de Ação e Orçamento 39 

do CAU/PB exercício dois mil e treze, a Relatora e Coordenadora da Comissão de Finanças 40 

do CAU/PB seguiu na explicação dos Planos de Ação das quatro Comissões Permanentes 41 

deste Conselho. Primeiramente mostrou o Plano da Comissão de Exercício Profissional, 42 

Exercício e Formação que tem como Coordenador o Conselheiro Amaro Muniz. A relatora 43 

falou que o objetivo geral de tal comissão é a prospecção conjunta dos problemas no exercício 44 

profissional, no ensino e na formação dos Arquitetos e Urbanistas da Paraíba, e comunicou 45 

que o objetivo estratégico é a articulação junto aos órgãos competentes na busca do 46 

aperfeiçoamento na formação em Arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de 47 

qualidade. Demonstrou que o custo previsto da referida comissão é no valor de nove mil 48 

reais, setecentos e vinte e dois reais, alocado entre as reuniões, palestras na persecução de 49 

um maior melhoramento na relação exercício profissional, ensino e formação. O segundo 50 

Plano de Ação de comissão a ser apresentado foi o da Comissão de Finanças. Na 51 
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oportunidade, a relatora e Coordenadora de tal Comissão deu ciência da todos que tal 52 

comissão será desvinculada da Comissão de Atos Administrativos. A seguir, mostrou que o 53 

objetivo geral será manter e desenvolver atividades financeiras do CAU/PB apreciando 54 

proposta orçamentária e a prestação de contas anual deste Conselho; acompanhando 55 

mensalmente a execução orçamentária da receita e da despesa, podendo indicar eventuais 56 

reformulações do orçamento aprovado; podendo propor e apreciar eventuais remanejamentos 57 

e suplementações de verbas, bem como, apreciar os balancetes mensais e quaisquer outros 58 

assuntos de cunho financeiro e econômico de interesse do CAU/PB. Comunicou que o custo 59 

previsto da Comissão de Finanças foi de nove mil reais em prol de executar a operação 60 

econômico-financeira do CA/PB para o seu bom funcionamento. O terceiro Plano de Ação 61 

apresentado foi o da Comissão de Ética e Disciplina, cujo Coordenador é o Conselheiro 62 

Glauco Brito. A relatora Valéria apresentou tal plano informando que o objetivo geral de tal 63 

comissão será analisar e discutir a ética e a disciplina envolvendo a profissão de Arquitetura e 64 

Urbanismo e os objetivos estratégicos abrangem a análise e a discussão dos assuntos em 65 

pauta, tratando de processos que derem entrada em tal comissão. Demonstrou, através do 66 

quadro descritivo das ações e metas e do plano de desembolso, que o custo previsto para a 67 

Comissão de Ética e Disciplina foi de dezenove mil reais e que o resultado a ser perseguido 68 

é o de levar a discussão da Ética na Arquitetura para os profissionais e estudantes do Estado 69 

da Paraíba. Por fim, falou sobre o último Plano de Ação que foi o da Comissão de Atos 70 

Administrativos cujo objetivo será avaliar e controlar as atividades de atos administrativos 71 

do CAU/PB, através da apreciação de atos normativos e ordinários, do acompanhamento da 72 

contratação do quadro de pessoal do CAU/PB junto às Assessorias Jurídica e Contábil do 73 

Conselho, bem como, do exame de quaisquer outros assuntos de cunho contratual e/ou de 74 

concurso público do interesse do CAU/PB. Demonstrou aos presentes que o custo previsto 75 

para a Comissão de Atos Administrativos foi de nove mil reais, na busca da execução de 76 

operação contratual e regimentar do CAU/PB para o bom funcionamento deste. Ao término 77 

de sua apresentação, ficou demonstrada que a receita projetada pelo CAU/BR para o 78 

CAU/PB foi de seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e oitenta 79 

centavos e que a despesa prevista no Plano de Ação e Orçamento dois mil e treze do 80 

CAU/PB foi de setecentos e trinta e nove mil, setenta e um reais e quarenta e dois 81 

centavos, finalizando com uma receita deficitária em cinquenta e dois mil, setecentos e 82 

cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos. Passou a palavra para Presidente Cristina 83 

Evelise para continuidade dos trabalhos. A Presidente informou que o orçamento apresentado 84 

poderá sofrer até três modificações durante o ano, desde que seja aprovado na Comissão de 85 

Finanças do CAU/PB, no Plenário do CAU/PB e homologado na plenária do CAU/BR. 86 

Colocando a matéria em discussão, o Conselheiro Glauco mostrou preocupação em aprovar 87 

um plano deficitário, justificando que não há garantia de que o percentual será repassado do 88 

CAU/BR para este CAU/PB. O Assessor Jurídico Welison falou que não é uma aprovação das 89 

contas do Conselho, apenas do plano para funcionar nas condições mínimas, ou seja, é uma 90 

sinalização de que para o CAU/PB funcionar normalmente precisa da receita apresentada. A 91 

Presidente Cristina Evelise informou que solicitou em reunião no CAU/BR no dia vinte e seis 92 

de outubro de dois mil e doze, junto ao Gerente Financeiro do CAU/BR Éddi Yamamura e a 93 

Assessora de Planejamento do CAU/BR Filomena Paulos uma pré-análise do Plano de Ação 94 

do CAU/PB, mesmo com receita negativa, a fim de mostrar a real necessidade do Conselho 95 

para um bom funcionamento nos padrões de um CAU/Básico exigido pelo CAU/BR. O 96 

Assessor Jurídico fez uma ressalva informando que deverá relocar a rubrica de aluguel para 97 

convênio, uma vez que o CAU/PB não paga aluguel, pois é um contrato de sub-rogação no 98 

prédio do IAB-PB e SINDARQ-PB. Após a devida discussão, o Plano de Ação e 99 

Orçamento dois mil e treze foi aprovado, por unanimidade, com a ressalva de que, 100 

havendo necessidade de ajustes recomendado pelo CAU/BR, que seja delegado à 101 

Presidência o poder de aprovar tais ajustes “ad referendum” sem a necessidade de se 102 
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convocar uma reunião extraordinária, em prol de que seja encaminhado ao CAU/BR em 103 

tempo hábil. Ordem do dia II: Definição do calendário das plenárias e das Comissões 104 

Permanentes para o exercício dois mil e treze – Presidente Cristina Evelise: A Presidente 105 

Cristina Evelise solicitou à Secretária Geral que procedesse à consulta junto ao Vice-106 

Presidente do CAU/BR e Conselheiro Federal Antônio Francisco sobre sua disponibilidade de 107 

agenda para que este CAU/PB faça a adequação no calendário das plenárias deste CAU/PB 108 

para contar com a sua nobre presença nas referidas reuniões. Ficando aprovado entre os 109 

Conselheiros presentes que, em caso de impossibilidade de comparecimento do Conselheiro 110 

Federal supradito, o calendário das sessões plenárias exercício dois mil e treze será fixado 111 

sempre nas segundas terças-feiras do mês, observando os feriados. A Conselheira Valéria 112 

salientou a necessidade de que todos os Coordenadores das Comissões Permanentes 113 

entreguem o calendário das respectivas reuniões, dez dias antes da próxima plenária do mês 114 

de novembro. O Conselheiro Glauco sugeriu que o Regimento Interno fosse aprovado na 115 

próxima plenária, mas informou que não será necessário fechar o calendário das reuniões das 116 

comissões, uma vez que tal calendário poderia ser aprovado na primeira plenária do ano de 117 

dois mil e treze, justificando, para tanto, que o Regimento Interno só vigorará a partir de 118 

janeiro de dois mil e treze. A Presidente Cristina Evelise sugeriu que a sessão plenária do mês 119 

de novembro seja realizada no dia treze, a partir das dezoito horas e trinta minutos, ficando tal 120 

data aprovada por unanimidade e, nesta plenária será aprovado o novo Regimento Interno. 121 

Informes:Presidência – A Presidente Cristina Evelise informou de sua participação do 122 

Quarto Fórum de Presidentes que aconteceu nos dias vinte cinco e vinte e seis de outubro, na 123 

cidade de Brasília e que encaminhou a todos os Conselheiros mensagem eletrônica contendo 124 

extrato de tudo o que foi pontuado pelos CAU/UF’s na referida reunião. Informou, ainda, que 125 

foi encaminhado Ofício nº 048 ao CREA/PB solicitando o encerramento da parceria de 126 

fiscalização, haja vista que o CAU/PB encontra-se com sua fiscalização implantada. A 127 

Presidente Cristina também informou que antes da plenária do mês de novembro o 128 

Conselheiro Glauco e a Conselheira Valéria terão reunião prévia com o Conselheiro Federal 129 

Antônio Francisco de Oliveira e ela própria, a Presidente, a fim de encaminharem uma minuta 130 

do novo Regimento Interno do CAU/PB para todos os Conselheiros do CAU/PB, em tempo 131 

hábil e antes da plenária de novembro para, nesta sessão, eles trazerem seus destaques, com 132 

vistas ao bom andamento de tal plenária, para a então possível aprovação da versão final do 133 

novo Regimento Interno do CAU/PB. Conselheiros – O Vice-Presidente Fábio Queiroz 134 

solicitou a devida atenção de que a Presidente Cristina Evelise encaminhe sua solicitação ao 135 

CAU/BR quanto à autorização para a criação de uma rubrica no orçamento do CAU/PB de 136 

incentivo ao CEAU Estadual, uma vez que há previsão de auxílio para o CEAU Nacional, no 137 

Regimento Geral do CAU/BR. Falou, ainda, que os representantes das entidades que tanto 138 

trabalham em prol dos Arquitetos e Urbanistas estaduais, exercendo um trabalho honorífico, 139 

contam com tal apoio. A Presidente Cristina informou que levará tal solicitação para o 140 

CAU/BR. Às vinte horas e trinta minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a 141 

tratar, a Presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata, 142 

que aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Geane Lima de Albuquerque, 143 

Secretária deste Conselho e assinada pela Senhora Presidente e todos os Conselheiros que se 144 

fizeram presentes à sessão. 145 

 146 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 147 

Presidente do CAU/PB   ____________________________________ 148 

  149 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 150 

Secretária Geral do CAU/PB   ____________________________________ 151 

 152 
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 012, DO CONSELHO DE 153 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. 154 

 155 

CONSELHEIROS PRESENTES: 156 

 157 

Arq. e Urb. Fábio Ramos de Queiroz ________________________________________ 158 

 159 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho  ________________________________________ 160 

 161 

ARQ. e Urb. Amaro Muniz Castro ________________________________________ 162 

 163 

Arq. e Urb.  Valéria von Büldring  ________________________________________ 164 

 165 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito ________________________________________ 166 

 167 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota ________________________________________ 168 


