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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 025, DO CONSELHO DE 1 

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

novembro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, iniciou-se a sessão na 3 

sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, 4 

nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. 5 

Estiveram presentes os conselheiros Amaro Muniz, Glauco Brito, Carmen Etinette, Paulo Mota, 6 

Valéria von Buldring e Valder de Souza Filho. Participaram como convidados o conselheiro 7 

Federal Fabio Galisa, a gerente geral Andréia Solha, a assessora de comunicação Fabiola Bessa e 8 

a assessora contábil Mônica Smith. Justificou a ausência do assessor jurídico Welison Silveira. 9 

Aberta a sessão, a presidente agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações na 10 

ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata número vinte e quatro de 11 

dois mil e treze da sessão plenária anterior – a Ata mencionada foi apreciada e aprovada por 12 

unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação do 13 

Balancete do CAU/PB, referente ao mês de outubro – a Presidente passou a palavra para a 14 

Conselheira Valéria von Budring que apresentou o balancete, informando que foram feitas as 15 

conciliações e que o balancete fechado foi encaminhado eletronicamente para prévia análise dos 16 

conselheiros, tendo sido aprovada pela comissão de Finanças e planejamento. Salientando o 17 

aumento na arrecadação neste período. Em regime de votação, o balancete objeto da presente 18 

deliberação foi aprovado por unanimidade. A presidente pontuou a informação que CAU/PB 19 

superou dois outros CAUs básicos na lista de arrecadação, inclusive o CAU/CE.  Ordem do dia 20 

III: Apreciação e aprovação da Minuta de Representação contra a Fiscalização do 21 

CREA/PB, junto ao Ministério Público da Paraíba – a Presidente informou que estava 22 

retirando de pauta este assunto em virtude de que ficou aprovado pelos Conselheiros que a 23 

matéria será apreciada na próxima plenária. Ordem do dia IV: Sugestão para o dia do 24 

Arquiteto e Urbanista, a ser comemorado no dia quinze de dezembro – A presidente Cristina 25 

Evelise passou a palavra aos conselheiros, para que os mesmos pudessem dar sugestões sobre as 26 

formas de parabenizar os profissionais. O conselheiro Amaro sugeriu informar os acontecimentos 27 

e as perspectivas futuras, o conselheiro Glauco sugeriu que colocássemos notas em jornais e 28 

entrevistas em televisão e a presidente asseverou que o CAU tem muitas notícias ótimas a serem 29 

divulgadas a exemplo do Código de Ética e a Tabela de Honorários. Ficou sugerido: nota em 30 

jornal, e-mail com resumos das ações do ano de dois mil e treze e dois mil e catorze, e entrevistas 31 

em televisão.  Ordem do dia V: Definição data da Plenária de dezembro de dois mil e treze – 32 

Ficou decidido que a plenária do mês de dezembro será realizada no dia dezessete, e que os 33 

Conselheiros Suplentes serão convidados a fim de participar da Plenária de encerramento do ano e 34 

se confraternizar com os demais conselheiros e funcionários. Ordem do dia VI: Definição se 35 

haverá recesso no fim do ano – Após as devidas discussões, ficou aprovado o recesso no período 36 

de vinte e três do doze de dois mil e treze a um do um de dois mil e catorze, retornando no dia 37 

dois do um de dois mil e catorze, neste período serão zerados os bancos de horas.  Informes: 38 

Presidência I - Informou que dia vinte e quatro do onze de dois mil e treze ocorreu o concurso do 39 

CAU para funcionários.  II – informou que o CAU/BR conquistou a titularidade no Conselho das 40 

Cidades (Ministério das Cidades), na Conferência das Cidades, no último fim de semana; III – 41 

Informou de sua participação na Plenária ampliada CAU/BR nos dias seis, sete e oito de 42 

dezembro de dois mil e catorze; IV - Deu conhecimento do Workshop realizado pelo UNIPÊ, 43 

tendo como representante do CAU/PB na abertura do evento, dia vinte e dois do onze de dois mil 44 

e treze às dezenove horas, o Conselheiro Amaro Muniz e na manhã do dia vinte e três do doze de 45 

dois mil e treze o conselheiro Amaro Muniz proferiu uma palestra sobre as Atribuições do CAU.  46 

V – Deu conhecimento da reunião com os Conselheiros Suplentes Silton e Edjanilson e 47 

representantes dos Arquitetos e Urbanistas do sertão, na sede do CAU/PB, dia vinte e dois do 48 

onze de dois mil e treze, das quinze às dezoito horas e trinta minutos, motivo pelo qual a 49 

presidente Cristina Evelise não pode está presente na abertura do Workshop do UNIPÊ. VI – 50 

Informou que a Presidente Cristina Evelise, os Conselheiros Amaro Muniz, Valder Souza e  Fábio 51 

Galisa foram convidados pela coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 52 

Integrada de Patos/PB para participar da Aula Magna que acontecerá dia vinte e nove do onze de 53 

dois mil e treze, onde o Conselheiro Amaro Muniz apresentará uma palestra sobre o CAU,  suas 54 
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atribuições e obrigações e após haverá uma mesa de debates onde a Presidente representará o 55 

CAU/PB, o Conselheiro Valder Souza representando o IAB e o Conselheiro Fábio Galisa 56 

representando o CAU/BR. A Presidente Cristina Evelise facultou a palavra aos coordenadores das 57 

comissões, com a palavra o Conselheiro Amaro Muniz comentou a respeito do Workshop do 58 

UNIPÊ, onde foi asseverado pelo secretário de Segurança Urbana da Cidade do Recife/PE a 59 

importância da Arquitetura e Planejamento Urbano no caminho para ajudar na pacificação de uma 60 

cidade e na segurança Urbana. Em seguida o conselheiro Paulo Mota externou sua opinião no 61 

sentido do CAU se fazer presente nas universidades ministrando palestras, prestando 62 

esclarecimento sobre a profissão e o sistema CAU; o conselheiro Glauco Brito, externou a sua 63 

opinião em que os profissionais de ensino e as universidades, não só no curso de arquitetura, mas 64 

nos demais cursos não demonstram interesses em apresentar a realidade do mercado. O 65 

conselheiro Paulo Mota expôs a todos que está participando de uma MBA de Gestão de Projetos, 66 

gratuito e pela internet. O conselheiro indica o curso pela qualidade no ensino.   Gerência Geral: 67 

Horário de funcionamento do CAU/PB para o ano de dois mil e catorze – A partir do mês de 68 

janeiro de dois mil e catorze, ficou decidido que o horário de funcionamento será da forma a 69 

seguir, nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras das oito às catorze e nas terças-feiras de doze 70 

às dezoito horas. Interesses Gerais: I - Alteração do Regimento do CAU/PB para o início de dois 71 

mil e catorze. Os coordenadores passarão a convocar as reuniões das Comissões, e não mais a 72 

presidente, como consta hoje no Regimento Interno e Substituição no período de férias da Gerente 73 

Geral, pela coordenadora da Comissão de Organização e Administração. II – Eleição para 74 

Coordenação da Comissão Organização e Administração do CAU/PB em Janeiro de dois mil e 75 

catorze em substituição da conselheira Juliane Lins. Às vinte horas e quarenta e sete minutos a 76 

Presidente agradeceu a presença de todos, parabenizando e brindando aos aniversariantes do mês 77 

a Assessora de Comunicação Fabíola Bessa, a Gerente Geral Andréia Solha e o Conselheiro 78 

Glauco Brito e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a 79 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia 80 

Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos 81 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão.   82 

 83 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 84 

Presidente do CAU/PB      85 

 86 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 87 

Secretária Geral do CAU/PB     88 

 89 

CONSELHEIROS PRESENTES: 90 

 91 

Arq. e Urb. Carmen Etientte de O. Mello  __________________________________ 92 

 93 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 94 

 95 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 98 

 99 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 100 

 101 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 102 


