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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 022, DO CONSELHO DE 1 

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

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

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

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

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os Conselheiros Valder de 6 

Souza, Amaro Muniz, Paulo Mota, e Valéria von Buldring. Justificaram a ausência os 7 

Conselheiros Glauco Brito e Carmen Etienette. Registrou-se a ausência da conselheira Juliane 8 

Lins. Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha, o Assessor Jurídico Welison 9 

Silveira, a Assessora Contábil Mônica Smith e a Assessora de Comunicação Fabíola Bessa. A 10 

Presidente registrou a honrosa presença do Primeiro Vice-Presidente do CAU/BR e Conselheiro 11 

Federal Antônio Francisco, dando-lhe as boas vindas. Aberta a sessão, a Presidente agradeceu a 12 

presença de todos, informou aos presentes que o CAU/PB já está funcionando normalmente no 13 

novo endereço e deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: 14 

Apreciação e aprovação da Ata número vinte e um da sessão plenária anterior – a Ata 15 

mencionada foi apreciada e aprovada por unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste. Ordem do 16 

dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de julho – a 17 

Presidente passou a palavra para contadora Mônica que apresentou o balancete mencionado, 18 

informando que foram feitas as conciliações e que o balancete fechado foi encaminhado 19 

eletronicamente para prévia análise dos conselheiros. Em regime de votação, o balancete objeto 20 

da presente deliberação foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Homologação da 21 

Deliberação “Ad Referendum” sobre a Segunda Reformulação Orçamentária do CAU/PB – 22 

a Presidente informou que o CAU/PB tinha um curto prazo para enviar ao CAU/BR a análise 23 

referente à Segunda Reprogramação Orçamentária do Conselho e que foi necessário a Presidência 24 

deliberar “Ad Referendum” do Plenário para que a documentação fosse enviada até o dia doze do 25 

mês de agosto do ano em curso. Passando a palavra para a Coordenadora da Comissão de 26 

Planejamento e Finanças do CAU/PB que ratificou as palavras da Presidente no que dizia respeito 27 

ao curto prazo estipulado pelo CAU/BR. Após as devidas discussões, a matéria foi posta em 28 

votação e a deliberação “Ad Referendum” do Plenário foi homologado por unanimidade. 29 

Informes: Presidência I - A Presidente deu ciência ao Plenário que o Arquiteto e Urbanista 30 

Fábio Ramos de Queiroz entregou seu Termo de Renúncia ao cargo de conselheiro titular do 31 

CAU/PB, após ter sido oficiado sobre a decisão plenária unânime a favor da convalidação do 32 

Regimento Interno do CAU/PB (conforme deliberado na sessão plenária extraordinária número 33 

oito de dois mil e treze), mas como Presidente do SINDARQ-PB se colocou à disposição do 34 

Conselho para eventuais ações conjuntas. Na ocasião, a Presidente lamentou o ocorrido e falou 35 

que o Arquiteto Fábio Queiroz não tinha suplente, pelo que solicitou aos conselheiros presentes 36 

que permanecessem no mesmo espírito de colaboração. II – informou que a Conselheira Juliane 37 

Lins está se licenciando e que a mesma também não tem suplente, uma vez que ascendeu da 38 

suplência para a titularidade com a saída do colega Alberto Souza. A Presidente sugeriu ao 39 

Conselheiro Antônio que levasse ao CAU/BR o pedido urgente da edição de uma resolução que 40 

regulamente o preenchimento das vacâncias dos conselheiros porque, do contrário, os trabalhos 41 

das comissões permanentes e as atividades do Conselho ficarão prejudicadas, já que serão apenas 42 

sete conselheiros. O Conselheiro Antônio Francisco falou que a Lei não obriga a criação de todas 43 

as comissões, exceto, a Comissão de Ensino e Formação. Disse também que num Conselho com 44 

sete conselheiros como o CAU/PB as comissões vão se confundir com o Plenário. III – informou 45 

que participou de reunião administrativa no CAU/BR, no último dia vinte e um de agosto a fim de 46 

tratar dos últimos ajustes do concurso público previsto para acontecer no mês de outubro do 47 

corrente ano e avaliar o impacto orçamentário no que tange às demissões de alguns funcionários 48 

temporários. Na ocasião, foram analisados os cargos que serão de livre provimento e os que serão 49 

ocupados através do concurso público, bem como a formatação das disparidades salariais 50 

sugeridas pelo CAU/BR, objetivando uma melhor adequação salarial aos valores praticados no 51 

CAU/Básico. Passou às mãos dos presentes novo organograma do CAU/PB com as explicações 52 

dos cargos para efeito do concurso público, cujo provimento está previsto para o mês de dezembro 53 

do ano em curso. IV – Informou que está sendo revisto um novo calendário para as reuniões do 54 
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CEAU-CAU/PB para, na primeira reunião desse Colegiado, proceder à eleição do Secretário 55 

Executivo que participará como convidado das plenárias do Conselho; V – Informou da 56 

necessidade de se licenciar por um período de vinte dias, ainda no mês de setembro, mas já 57 

conversou com os vice-presidentes que ficarão à frente das atividades do Conselho, porém ela 58 

estará à disposição por telefone e e-mail; VI – Deu ciência de sua participação no Programa 59 

Master Imóveis de Rômulo Soares, no dia vinte e quatro de agosto, juntamente com o Presidente 60 

do SINAENCO-PB onde debateram sobre mobilidade urbana, planejamento urbano, habitação e 61 

centro historio de João Pessoa; VII – informou que participou como debatedora do Seminário De 62 

Olho no Futuro: como estará João Pessoa daqui a vinte e cinco anos?, no dia treze de agosto, na 63 

Estação Ciência, nesta Capital; VIII – deu ainda como informe sua participação na Audiência 64 

Pública, no dia dezenove de agosto, no Auditório da Câmara dos Vereadores, cuja pauta foi a 65 

alteração do Código de Urbanismo da Capital. Conselheiros: O Conselheiro Antônio Francisco 66 

falou que no último dia doze de julho foi editada a Resolução Cinquenta e Um e, desde então, o 67 

CAU/BR vem expedindo notas explicativas, em virtude da grande repercussão dessa resolução. 68 

Falou que a Resolução mil e quarenta e oito, editada pelo CONFEA, não impacta a Resolução 69 

Cinquenta e Um. Deu ciência que a CEP-CAU/BR iniciou os estudos para elaboração de norma 70 

de direito autoral e que aquele Conselho vai distribuir minuta aos CAU/UFs a fim de que os 71 

conselheiros enviem suas sugestões. Por fim, informou que o CAU/BR vai iniciar um processo de 72 

aperfeiçoamento e consolidação das resoluções editadas em dois mil e doze, principalmente 73 

aquelas que dispõem sobre RRT, Fiscalização e Certidão de Acervo Técnico. Comissões: a 74 

Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB Valéria von Buldring 75 

informou que participou, juntamente com a contadora Mônica e a gerente Andréia do Primeiro 76 

Seminário Nacional da CPFI-CAU/BR, nos dias vinte e dois e vinte e três de agosto do ano em 77 

curso, cuja pauta foram diretrizes para a elaboração do Plano de Ação de dois mil e quatorze, pelo 78 

que alertou os coordenadores das demais comissões sobre a necessidade de elaborarem os Planos 79 

de Ação de cada comissão até o dia quinze de setembro do corrente ano, uma vez que o CAU/PB 80 

deverá enviar toda a documentação ao CAU/BR até o dia trinta de setembro. Assessoria de 81 

Comunicação: a assessora Fabíola explicou sobre a criação do fórum de discussão dos Arquitetos 82 

e Urbanistas do estado da Paraíba e sugeriu uma reunião entre a assessoria de comunicação do 83 

CAU/PB e Conselheiro Paulo Mota que será o mediador do fórum, a fim de discutir um nome 84 

oficial para o grupo. Assessoria Jurídica: o assessor Welison falou da necessidade da criação de 85 

um fórum de discussão para assessores jurídicos a fim de estreitar a comunicação e evitar 86 

entendimentos diversos sobre o mesmo tema. Falou que o envio do ofício circular pela Gerência 87 

de Fiscalização já está dando retorno, através de ligações para o atendimento do CAU/PB. Por 88 

fim, informou que houve uma mudança na marca do carro locado de Corsa para Prima, mas, 89 

atendendo a todas as especificações do edital de licitação. Gerência Geral: informou que as 90 

cobranças com boleto bancário já está caindo na conta do CAU/PB, bem como que as luminárias 91 

e os aparelhos de ar-condicionado já foram recebidos e só falta a instalação dos mesmos. 92 

Informou que a Secretária Geral Geane Albuquerque entrará de férias a partir do dia dois de 93 

setembro até o dia dois de outubro do ano em curso. Expedientes: não houve interesse. 94 

Interesses Gerais: o Conselheiro Antônio Francisco se os conselheiros do CAU/PB já estavam 95 

discutindo sobre as eleições do próximo triênio a maioria dos presentes disse ser cedo para a 96 

discussão. Às vinte horas e trinta e sete minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada 97 

a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata 98 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, 99 

secretária geral deste Conselho, e assinada pela presidente e pelos conselheiros que se fizeram 100 

presentes à sessão. 101 

 102 

Arq e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 103 

Presidente do CAU/PB     __________________________________ 104 

 105 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 106 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 107 

 108 
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CONSELHEIROS PRESENTES: 109 

 110 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 111 

 112 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 113 

 114 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 115 

 116 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 117 


