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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 027, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas 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 Amaro 6 

Muniz, Glauco Brito, Carmen Etinette, Paulo Mota, Valéria von Buldring e Valder de Souza 7 

Filho. Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha, o Assessor Jurídico 8 

Welison Silveira, a Assessora Contábil Mônica Smith, o Gerente Técnico Daniel Chrockant, 9 

a Gerente Fiscal Valério Tomaz e a Assessora de Comunicação Fabiola Bessa. Aberta a 10 

sessão, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações na 11 

ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, 12 

referente ao mês de dezembro de dois mil e treze – A Presidente passou a palavra a 13 

Conselheira Valéria von Buldring que apresentou o balancete, informando que foram feitas 14 

as conciliações e aprovadas pela Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o 15 

balancete objeto da presente deliberação foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia II: 16 

Formação das Comissões do CAU/PB – A Presidente Cristina Evelise fez a leitura da 17 

Composição das Comissões Permanentes do CAU/PB do ano de dois mil e treze. E lembrou 18 

que o CAU/PB conseguiu sair da condição de CAU básico, já registrado em ata na plenária 19 

do CAU/ BR, e a partir 2014 deixamos de ser CAU básico, passando a ter maior autonomia 20 

na sua gestão administrativa e financeira. Sabendo que superamos as nossas expectativas, e 21 

que o CAU/PB superou em arrecadação dois CAUS AL e CE. A Presidente fala das boas 22 

práticas das comissões e que os Conselheiros se sintam a vontade para pensar no formato 23 

das comissões, lembrando que apesar dos percalços e imprevistos, as coordenações 24 

conseguiram funcionar a contento. A Presidente facultou a palavra aos conselheiros para que 25 

seja decidida a composição das Comissões. Após as devidas discussões a as composições 26 

das Comissões ficaram da seguinte forma: Comissão de Ética e Disciplina: Os Conselheiro 27 

Glauco Brito, Paulo Mota, Amaro Muniz e a Conselheira Valéria von Buldring, Comissão 28 

de Planejamento e Finanças: Conselheira Valéria Von Buldring, Carmen Etienette e os 29 

Conselheiros Valder de Souza e Glauco Brito. Comissão de Exercício Profissional, Ensino 30 

e Formação: Os conselheiros Amaro Muniz, Paulo Mota, Valder de Souza e a Conselheira 31 

Carmen Etienette. Comissão de Organização e Administração: As conselheiras Carmen 32 

Etienette e Valéria von Buldring e os Conselheiros Valder de Souza e Amaro Muniz. O 33 

Conselheiro Glauco Brito, sugere que para otimizar o tempo que haja um intervalo de quinze 34 

minutos, a fim de que seja discutida a composição de coordenadores para mandato de um 35 

ano, o que foi aceito por unanimidade, realizado o intervalo e com as novas coordenações 36 

definidas houve a Deliberação sobre a reorganização das Comissões Permanentes do 37 

CAU/PB, através da posse de seus respectivos coordenadores – Ante à necessidade de 38 

reorganização das comissões permanentes para o atual exercício, foi aprovada da seguinte 39 

forma a composição de coordenadores para mandato de um ano: o conselheiro Glauco 40 

Brito tomou posse na Comissão de Ética e Disciplina; a conselheira Valéria von Buldring 41 

na Comissão de Planejamento e Finanças e o conselheiro Amaro Muniz na Comissão de 42 

Exercício Profissional, Ensino e Formação. A conselheira Carmen Etienette coordenará a 43 

Comissão de Organização e Administração. A Presidente Cristina Evelise parabeniza os 44 

novos coordenadores das Comissões e já deixa marcado para o dia onze de fevereiro às 45 

dezoito e trinta horas uma Plenária Extraordinária, a fim de formalizar a posse de todos os 46 

membros e Coordenadores, e eleger a primeira e segunda Vice-presidência. Ordem do dia 47 

III: Primeira reunião para eleição dos Coordenadores e formação da Diretoria do 48 

CAU/PB, com mandato até dezembro de 2014 – Após os devidas informações, ficou 49 

decidido a data de onze de fevereiro de dois mil e catorze, onde será dada a posse aos 50 

membros das Comissões e Coordenadores. Ordem do dia IV:  CEAU-CAU/PB – Esse 51 

item foi retirado de pauta, Ordem do dia V: Homologação Salários 2014 – A presidente 52 
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faz a leitura dos salários para constar em Ata: Gerente Geral R$ 5.500,00, Gerente Técnico/ 53 

Fiscalização (vaga ainda não preenchida) R$ 5.075,54, Gerente de Fiscalização R$ 5.763,00, 54 

Gerente Técnico R$ 4.344,00, Agente de Fiscalização R$ 4.344,00, Assessor Jurídico R$ 55 

2.425,84, Assessor de Comunicação R$ 2.425,84, Assessor Contábil R$ 2.425,84, Secretária 56 

Geral R$ 2.122,61, Tesoureiro R$ 1.348,96 , Secretaria Financeira R$ 1.348,96 e Assistente 57 

Administrativo R$ 1.348,96. A Presidente coloca em votação e a homologação  foi aprovada 58 

por unanimidade. Informes: Presidência I – O Balanço de 2011, Balanço Geral 2012 e 59 

balancete até o mês de outubro de 2013 do CAU/BR, está à disposição para a Comissão de 60 

finanças ou de qualquer conselheiro que deseje, e se encontra com a Secretaria Geral. II – A 61 

Presidente informa a respeito do Relatório de Gestão e Prestação De Contas do CAU 62 

Exercício 2013, e faz a leitura com os prazos a serem cumpridos. III – O Relatório de 63 

Gestão do CAU/PB será encaminhado por e-mail a fim de que seja analisados pelos 64 

conselheiros, e aguardamos sugestões. A Presidente agradece à Assessora de Comunicação 65 

pela contribuição na elaboração do relatório de gestão.  IV – A Presidente informa que 66 

esteve presente na oitava Plenária Ampliada do CAU/BR que ocorreu na última semana, 67 

como também no Fórum dos Presidentes. A presidente informa que o Conselheiro Antônio 68 

Francisco foi reconduzido à primeira vice-presidência do CAU/BR, e aconteceu a reunião do 69 

planejamento estratégico do CAU, uma das últimas etapas.  V – Houve uma reunião ontem 70 

dia vinte e sete de janeiro com a participação da Presidente do CAU/PB Cristina Evelise, do 71 

Vereador Raoni Mendes, do Conselheiro Federal Fábio Galisa, Conselheiro Glauco, o 72 

Presidente do IAB/PB Fabiano Rocha e o Assessor Jurídico Welison Silveira. O Vereador 73 

vem tratando da Revisão do Código de Urbanismo. A situação atual é que o gabinete do 74 

Vereador tem a parte de texto toda revisada e produziu um mapa com os decretos que 75 

complementam a legislação e merecem ser revistos e os decretos que merecem ser 76 

revogados. A sugestão da Presidente foi de se formar um grupo de trabalho voltado para 77 

essa temática. E solicita ao Conselheiro Amaro que faça parte desse grupo de trabalho e ter 78 

como convidado os Presidentes do IAB e SINDARQ/PB. VI – Amanhã haverá o segundo 79 

evento promovido pelo BID na Estação Ciência, tendo como tema João Pessoa cidade 80 

sustentável. A Presidente pede que um dos conselheiros represente o CAU/PB, já que ela 81 

não poderá estar presente, e o Conselheiro Amaro Muniz concorda em estar presente. VII  -  82 

Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo – Identidade e Diversidade Profissional. 83 

A se realizar em paralelo ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos de vinte e dois a vinte e 84 

cinco de abril de dois mil e catorze. Aprovada conforme a Resolução 53 do CAU/BR, a 85 

Presidente esclarece que os Conselheiros estão convidados a participar tendo direito às 86 

passagens e diárias. Solicita ainda que até a próxima plenária todos os Conselheiros já 87 

tenham sua decisão em participar. Conselheiros – A Conselheira Valéria von Buldring 88 

informa que haverá uma reunião no SINDUSCON/JP e que não poderá estar presente e 89 

solicita que um dos Conselheiros possa representar o CAU/PB. Ficou acordado que a 90 

Conselheira Carmen Etienette e o Gerente Fiscal Valério Tomaz farão esta representação. 91 

Assessor Jurídico – O Assessor Jurídico Welison Silveira, pede aos Conselheiros que 92 

encaminhem a cópia do IR do ano de 2012. A Conselheira Valéria von Buldring faz um 93 

questionamento ao Assessor Jurídico em relação à ação contra o CREA/PB. Assessor 94 

Jurídico informa que foi encaminhado o Ofício ao CREA/PB, de forma que está sendo 95 

concluída a minuta, e possivelmente na próxima semana estaremos dando entrada na justiça. 96 

Gerência Geral – A Gerente Geral Andreía Solha, informa que os coordenadores das 97 

Comissões deverão fazer um treinamento para o uso do SICCAU, pelo fato de todos os 98 

processos devem ser tramitado por esse sistema. Às vinte horas e vinte e seis minutos a 99 

Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por 100 

encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 101 

presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária 102 

Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram 103 

presentes à sessão. 104 
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 106 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 107 

Presidente do CAU/PB      108 

 109 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 110 

Secretária Geral do CAU/PB     111 

 112 

CONSELHEIROS PRESENTES: 113 

 114 

Arq. e Urb. Carmen Etientte de O. Mello  __________________________________ 115 

 116 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 117 

 118 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 119 

 120 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 121 

 122 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 123 

 124 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 125 


