
 

Página 1 

 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 015, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e nove dias do 2 

mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezoito horas e quarenta minutos, em segunda e 3 

última convocação, iniciou-se a sessão na sede do Sinduscon-JP, localizada na Rua Professor 4 

Álvaro de Carvalho, número duzentos e quarenta e oito, bairro Tambauzinho, nesta Capital, 5 

sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristiana Evelise Vieira Alexandre. 6 

Estiveram presentes os conselheiros Glauco Brito, Paulo Mota, Valéria von Buldring, Amaro 7 

Muniz e Carmen Etienette. Justificaram a ausência o conselheiro Valder de Souza e o vice-8 

presidente Fábio Queiroz. Registrou-se a ausência da conselheira Juliane Lins. Participaram 9 

como convidados o assessor jurídico Welison Silveira, a contadora Mônica Smith e a gerente 10 

geral Andréia Solha. Aberta a sessão, a presidente agradeceu a presença de todos e deu início 11 

às deliberações. Ordem do dia I: homologação da decisão da Diretoria sobre o Ato 12 

Normativo número dois do ano corrente, que versa sobre a concessão de passagens e 13 

diárias no âmbito do CAU/PB – A presidente passou a palavra para o relator e assessor 14 

jurídico Welison Silveira. Em linhas gerais, ele explicou que a Diretoria do Conselho aprovou 15 

a concessão de diária interestadual no valor de quinhentos reais e no valor de trezentos e 16 

cinquenta reais para diária estadual, a depender da categoria que o interessado se 17 

enquadrar. Falou sobre a concessão de ajuda de custo e de indenização quando se tratar de 18 

deslocamento em veículo próprio. A conselheira Carmen perguntou em que valor o CAU/PB 19 

tinha se baseado para definir os valores citados e o relator respondeu que foi levado em 20 

consideração o valor de diárias concedido pelos CAU/UF. O conselheiro Glauco Brito 21 

ratificou que o valor aprovado enquadra-se na atual realidade financeira do Conselho. Após as 22 

discussões, a matéria foi posta em votação e o Ato Normativo número dois foi homologado 23 

por unanimidade. Ordem do dia II: homologação da decisão de Diretoria sobre o novo 24 

calendário de reuniões do CAU/PB, exercício dois mil e treze - A presidente passou a 25 

palavra para a conselheira Valéria von Buldring que informou que o novo calendário de 26 

reuniões do CAU/PB seguirá a seguinte ordem: na primeira semana do mês serão realizadas 27 

as reuniões das comissões permanentes; na segunda semana será a reunião de diretoria e, na 28 

quarta semana será a plenária. O novo calendário foi homologado por unanimidade. Ordem 29 

do dia III: homologação da decisão de Diretoria sobre o reajuste salarial dos servidores 30 

do CAU/PB, após a vigência do novo salário mínimo - A presidente solicitou que a gerente 31 

Andréia Solha apresentasse o estudo que foi feito sobre os percentuais de reajustes. A gerente 32 

falou que oito vírgula cinco por cento incidirão sobre os salários do gerente de fiscalização 33 

Valério Tomaz e do gerente técnico Daniel Chrockatt e que, para os demais servidores, o 34 

percentual simulado foi de três por cento. Após a explanação do impacto no orçamento 35 

mensal e anual do CAU/PB, a matéria foi posta em discussão e o conselheiro Glauco Brito 36 

disse ser injusto o CAU/PB não tentar trabalhar com o salário mínimo que aumentou em nove 37 

por cento e que o aumento de três por cento é um desprestígio aos servidores. Perguntou ao 38 

assessor jurídico se não seria obrigatório para o CAU/PB seguir o salário mínimo vigente e o 39 

assessor jurídico esclareceu que não há tal obrigatoriedade, mas existe a necessidade de um 40 

plano de cargo e carreira. A presidente disse que na reunião do Plano de Gestão realizada no 41 

CAU/BR, no último dia vinte e oito, foi previsto o plano de cargo e carreira e que os cargos 42 

temporários existentes no CAU/PB serão normatizados através de concurso público a nível 43 

nacional. Falou que os três por cento de aumento é o que o CAU/PB pode oferecer e que o 44 

servidor que se sentir lesado pode procurar ofertas melhores. A matéria foi posta em votação e 45 

foi homologado por unanimidade o aumento de oito vírgula cinco por cento para os 46 

cargos de gerência de fiscalização e de gerência técnica e de três por cento para os demais 47 

servidores. Ordem do dia IV: deliberar sobre a reorganização das Comissões 48 

Permanentes do CAU/PB, através da posse de seus respectivos coordenadores – Ante à 49 

necessidade de reorganização das comissões permanentes para o atual exercício, foi aberta a 50 

discussão e aprovação da seguinte composição de coordenadores para mandato de um 51 
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ano: o conselheiro Glauco Brito tomou posse na Comissão de Ética e Disciplina; a 52 

conselheira Valéria von Buldring na Comissão de Planejamento e Finanças e o conselheiro 53 

Amaro Muniz na Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação. A conselheira 54 

Juliane Lins coordenará a Comissão de Organização e Administração, conforme 55 

discutido em reuniões anteriores, mas, devido à sua ausência, ela será empossada na próxima 56 

reunião. Foi sugerido pela presidente que os coordenadores entrassem em contato com os 57 

demais conselheiros, a fim de viabilizar nova formatação dos membros das comissões e tornar 58 

possível a posse deles na próxima plenária do CAU/PB. Ordem do dia VI: discutir sobre o 59 

novo Regimento Interno do CAU/PB, após possível homologação pelo Plenário do 60 

CAU/BR: tal item foi retirado de pauta e será deliberado na reunião de Diretoria do próximo 61 

dia trinta e um de janeiro, a fim de ser homologado na plenária extraordinária que será 62 

convocada para tal fim. A retirada deu-se pelo falto de o Regimento Interno ter sido devolvido 63 

pelo CAU/BR, através do Ofício nº023/2013-PR, no qual a Comissão de Organização e 64 

Administração do CAU/BR sugeriu algumas adequações que deverão ser feitas para não 65 

contrariar o Regimento Geral daquele Conselho. Expedientes: não houve registro. Informes 66 

I: Presidência - A presidente relatou sobre a quarta audiência pública promovida pela 67 

Diretoria do CDL e da AC3 e que participou juntamente com o presidente do CAU/BR 68 

Haroldo Pinheiro, o presidente do IAB-PB Valder de Souza e o Conselheiro Federal suplente 69 

Fábio Galisa, na cidade de Cajazeiras/PB, no dia dezoito do mês corrente, com vistas à 70 

concretização do Concurso Público Nacional de Ideias, a partir de edital contratado junto ao 71 

IAB-PB, com apoio do CAU/PB. Relatou sobre a reunião que participou no IAB-DN sobre o 72 

Concurso MPPB/IAB-PB, realizada no Rio de Janeiro, nos dias vinte e quatro e vinte e cinco 73 

do mês corrente. Informou, ainda, que ontem, dia vinte e oito de janeiro, participou de reunião 74 

sobre o Plano de Gestão, no CAU/BR. Deu ciência da nomeação do Arquiteto e Urbanista 75 

Marco Suassuna para o cargo de Diretor na Diretoria de Controle Urbano - DCU, bem como, 76 

da nomeação da conselheira Valéria para assessora da DCU. Informes II: Assessoria 77 

Contábil - A assessora contábil Mônica Smith informou que noventa e oito por cento dos 78 

balancetes já estão prontos para serem remetidos ao CAU/BR até o dia dez de fevereiro do 79 

corrente ano. Interesses Gerais: Não houve registro. Às vinte e uma horas foi facultada a 80 

palavra e, não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a sessão, tendo 81 

determinado a lavratura da presente ata, que aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 82 

por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pela Senhora 83 

Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 84 

 85 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 86 

Presidente do CAU/PB    ________________________________________ 87 

 88 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 89 

Secretária Geral do CAU/PB   ________________________________________ 90 

 91 

CONSELHEIROS PRESENTES: 92 

 93 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro  ________________________________________ 94 

 95 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring  ________________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito ________________________________________ 98 

 99 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota ________________________________________ 100 

 101 

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello ________________________________________ 102 


