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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 021, DO CONSELHO DE 1 

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

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

iniciou-se a sessão na nova sede do CAU/PB (ainda em fase de implantação), localizada na 4 

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

da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os 6 

conselheiros Valder de Souza, Amaro Muniz, Paulo Mota, Glauco Brito, Carmen Etienette e 7 

Valéria von Buldring. Registrou-se a ausência da conselheira Juliane Lins. Participaram como 8 

convidados a gerente geral Andréia Solha, o assessor jurídico Welison Silveira, a assessora 9 

contábil Mônica Smith e o gerente de fiscalização Valério Tomaz. Aberta a sessão, a presidente 10 

agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações. Foram apreciadas e aprovadas, 11 

por unanimidade, as Atas referentes às Sessões Plenárias Ordinárias número dezenove e número 12 

vinte do CAU/PB. Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do Balanço Geral do CAU/PB, 13 

referente ao exercício de dois mil e doze, após correções das inconsistências detectadas pelo 14 

CAU/BR – a presidente passou a palavra para a contadora Mônica que explicou como foram 15 

feitas as correções no Balanço Geral do CAU/PB, a partir das recomendações feitas pelo 16 

CAU/BR, e que a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB já analisou e aprovou o 17 

mencionado balanço. Após a relatoria, a matéria foi posta em discussão e o conselheiro Paulo 18 

Mota demonstrou preocupação em aprovar um documento que ele não leu na íntegra, em virtude 19 

do grande volume de páginas e a presidente falou que o Plenário estava referendando a decisão da 20 

Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI), porém, se pairasse alguma dúvida, o conselheiro 21 

poderia pedir vistas. Após as devidas discussões, a matéria foi posta em votação e o Balanço 22 

Geral foi aprovado com cinco votos favoráveis (dos conselheiros Glauco Brito, Valéria von 23 

Buldring, Carmen Etienette, Valder de Souza e Amaro Muniz) bem como com uma abstenção do 24 

conselheiro Paulo Mota. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação dos Balancetes do 25 

CAU/PB, referentes aos meses de janeiro a junho de 2013 – ainda de posse da palavra, a 26 

contadora Mônica falou que as correções feitas no Balanço Geral do exercício financeiro anterior 27 

refletiram nos balancetes de janeiro a junho de dois mil e treze (inclusive aqueles já aprovados em 28 

Plenário do CAU/PB) necessitando, portanto, de ajustes nesses balancetes. A matéria foi bem 29 

discutida e os Balancetes dos meses de janeiro a junho de dois mil e treze foram aprovados 30 

por cinco votos favoráveis - dos conselheiros Glauco Brito, Valéria von Buldring, Carmen 31 

Etienette, Valder de Souza e Amaro Muniz, bem como com uma abstenção do conselheiro Paulo 32 

Mota. Ordem do dia III: Deliberar sobre a viabilidade de realização de evento que reúna o 33 

CAU/PB e outros Conselhos e/ou Entidades da Capital na discussão das principais 34 

resoluções editadas pelo CAU/BR – a conselheira relatora Valéria von Buldring falou da 35 

necessidade de o CAU/PB, juntamente com o IAB-PB, SINDARQ-PB, CREA/PB, SENGE-PB e 36 

o SINDUSCON-JP realizarem um evento que explique aos profissionais do estado da Paraíba 37 

tanto as funções do Conselho como as principais resoluções editadas pelo CAU/BR. A presidente 38 

parabenizou a conselheira pela propositura e sugeriu o nome do Primeiro Vice-Presidente do 39 

CAU/BR e Conselheiro Federal Antônio Francisco para falar sobre as resoluções, bem como o 40 

nome do Assessor Jurídico Welison Silveira para falar sobre a parte jurídica. Ficou aprovada, 41 

por unanimidade, a criação de uma Comissão Especial para tratar desse tema específico, 42 

cujos membros serão: Amaro Muniz, Valder de Souza, Paulo Mota, Valéria von Buldring e 43 

Valério Tomaz. Ainda em discussão, o conselheiro Paulo Mota sugeriu que o evento fosse 44 

realizado apenas para arquitetos e urbanistas e que não envolvesse, nesse primeiro momento, 45 

outras categorias profissionais. Tal entendimento foi seguido pela presidente Cristina Evelise e 46 

pela conselheira Carmen. Ficou aprovado, por unanimidade, que a Comissão Especial, ora 47 

formada, se reunirá em dia e horários a definir, a fim de elaborar um Plano de Trabalho sobre tal 48 

evento e apresentá-lo na plenária do mês de agosto do ano em curso. Informes: Presidência I - A 49 

presidente informou o envio do Ofício Trinta e Seis enviado pela Presidência do CAU/PB para a 50 

Presidência do CREA/PB, a partir de minuta enviada pelo CAU/BR , dando ciência da edição da 51 

Resolução Número Cinquenta e Um que dispõe sobre as atividades privativas dos arquitetos e 52 

urbanistas. II – deu ciência de sua participação na Reunião de Presidentes, realizada em Brasília, 53 

no dia dezoito de julho. Informou que acontecerão treinamentos de capacitação da 54 
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operacionalização do Sistema de Inteligência Geográfica – IGEO (o treinamento geral acontecerá 55 

no dia trinta de setembro do corrente ano, na cidade de Recife, onde estarão presentes os estados 56 

de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e o treinamento específico da Paraíba acontecerá 57 

no período de sete a dez de outubro do ano em curso). III – Deu ciência do convite que recebeu 58 

do Sinaenco, Regional da Paraíba, para participar como debatedora no Seminário “De olho no 59 

futuro: como estará João Pessoa daqui a 25 anos”, pelo que falou que acolherá sugestões dos 60 

conselheiros do CAU/PB, a fim de incluí-las em sua exposição. IV –  Falou que o CAU/SP 61 

enviou convite para a Primeira Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas daquele 62 

Conselho, que acontecerá nos dias um e dois de agosto do ano em curso, bem como que o 63 

CAU/PR enviou convite para inauguração de sua sede que aconteceu no último dia vinte e nove 64 

de julho. V – Informou que o CAU/PB recebeu o convite para o IX Festival de Aboio, a se 65 

realizar nos dias treze a quinze de setembro do ano corrente, organizado pela Prefeitura Municipal 66 

de São José dos Ramos. VI – Deu ainda como informe a edição da minuta de ofício circular que 67 

será enviado para vários Órgãos Municipais e Estaduais da Paraíba, oportunidade em que leu a 68 

minuta do ofício que foi aprovada previamente por todos. Comissões – O conselheiro Amaro 69 

informou sobre o sucesso do Seminário da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, 70 

realizado nesta Capital, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de julho do ano em curso. 71 

Expedientes: Edição da Resolução 51 do CAU/BR que “dispõe sobre as áreas de atuação 72 

privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras 73 

profissões regulamentadas, e dá outras providências” – a presidente solicitou que todos os 74 

conselheiros lessem a mencionada resolução de suma importância para os profissionais arquitetos 75 

e urbanistas. Interesses Gerais: o conselheiro Paulo Mota perguntou sobre o andamento para a 76 

criação do Fórum de Discussão e a presidente falou que a assessora de comunicação Fabíola 77 

Bessa trará as sugestões para criação do fórum na próxima plenária que acontecerá no mês de 78 

agosto. Às vinte horas e vinte e três minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a 79 

tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 80 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, secretária 81 

geral deste Conselho, e assinada pela presidente e pelos conselheiros que se fizeram presentes à 82 

sessão. 83 

 84 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 85 

Presidente do CAU/PB     __________________________________ 86 

 87 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 88 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 89 

 90 

CONSELHEIROS PRESENTES: 91 

 92 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 93 

 94 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 95 

 96 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 97 

 98 

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello  __________________________________ 99 

 100 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 101 

 102 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 103 


