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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 029, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Ao primeiro dia do mês 2 

de abril do ano de dois mil e catorze, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, iniciou-se 3 

a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, 4 

bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina 5 

Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os Conselheiros Amaro Muniz, Carmen 6 

Etienette, Glauco Brito, e Paulo Mota. Foi justificada a ausência do Conselheiro Valder de 7 

Souza. Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha e a Assessora 8 

Contábil Mônica Smith. Aberta a sessão, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu 9 

seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação 10 

da Ata da Plenária Ordinária número vinte e oito de dois mil e catorze e da Plenária 11 

Extraordinária número nove do ano de dois mil e catorze – as Atas mencionadas foram 12 

apreciadas e aprovadas por unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste.  Ordem do dia II: 13 

Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de fevereiro de 14 

dois mil e catorze – A Presidente passou a palavra ao Conselheiro Paulo Mota, 15 

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, que apresentou o resumo do 16 

balancete, informando que foram feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela 17 

Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o balancete objeto da presente deliberação 18 

foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Relatório de Gestão do ano de dois mil 19 

e treze do CAU/PB – A presidente passa a palavra a Gerente-Geral Andréia Solha, 20 

passando a  informar que por orientação do CAU/BR fosse apreciado extraordinariamente 21 

pela Plenária do CAU/PB, antes do relatório da auditoria, que foi tardia no CAU/PB, caso 22 

posteriormente seja glosado algo, deve voltar ao Plenário do CAU/PB. A Gerente Geral faz 23 

a demonstração das despesas e receitas, previstas e executadas através dos relatórios 24 

expostos, já na forma que deve ser apresentado ao TCU – Tribunal de Contas da União. A 25 

Presidente esclarece que pelo que fora dito pelo auditor verbalmente ao CAU/PB e ao 26 

CAU/BR está tudo em ordem. A Gerente Geral leu o e-mail encaminhado pelo Chefe da 27 

Controladoria do CAU/BR, onde solicita o encaminhamento do Relatório de Gestão antes do 28 

relatório de analise da auditoria. A Presidente esclarece que esta solicitação do CAU/BR 29 

visa a aprovação da readequação orçamentária dos CAU/UF na próxima Plenária Ampliada 30 

e faculta a palavra aos demais Conselheiros, o Conselheiro Glauco Brito antecipa que não 31 

concorda com a inversão sugerida pelo CAU/BR e o seu voto será contrário. O Conselheiro 32 

Amaro Muniz, não vê nenhum problema já que se trata apenas de uma questão de ordem. 33 

Em regime de votação, o objeto da presente deliberação foi aprovado por maioria. Ordem 34 

do dia IV: Posse do Secretário-Geral Titular do CEAU-CAU/PB com validade até 35 

trinta e um de dezembro de dois mil e catorze – A Presidente Cristina Evelise realizou a 36 

leitura do Termo de Posse, e deu a posse ao Secretário-Geral do CEAU-CAU/PB, o 37 

Arquiteto e Urbanista Fabiano de Melo Duarte Rocha, Presidente do IAB/PB. O empossado 38 

pede desculpas e justifica o seu atraso. A Presidente informa que será fornecido diárias para 39 

o Secretário Geral do CEAU-CAU/PB para participar da Primeira Conferência do CAU, na 40 

cidade de Fortaleza-CE, no período de vinte dois a vinte e cinco de abril de dois mil e 41 

catorze. Informes: Presidência I – A Presidente Cristina Evelise comenta sobre o 42 

adiamento da reunião da Comissão Gestora do Fundo de Apoio aos CAU/UF, do dia quatro 43 

de abril para o dia nove de abril do ano de dois mil e catorze; sendo assim a Presidente vai 44 

precisar viajar para Brasília na véspera, dia oito de abril de dois mil e catorze. Logo vai 45 

solicitar formalmente ao CAU/BR o adiamento, por conseguinte, da vinda da SYMNETICS 46 

sobre o Planejamento Estratégico, na etapa com o CAU/PB, que estava previsto para os dias 47 

oito e nove de abril de dois mil e catorze. Todos os Conselheiros presentes concordaram, por 48 

reconhecerem que é um momento onde o Presidente do CAU/UF, como gestor, deve estar 49 

presente. II – A Presidente informa sobre o calendário para o Seminário SICCAU-CAU/PB, 50 

nas cidades de Campina Grande, Patos, Cajazeiras e João Pessoa no mês de maio do ano de 51 

dois mil e catorze, onde deverá acontecer a Plenária do mês de maio de dois mil e catorze, 52 
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na próxima Plenária Ordinária será dado maiores esclarecimento. III – A Presidente 53 

comunica que será apresentado o Plano de Fiscalização e Plano de Comunicação com 54 

informativos quinzenais que será apresentado na próxima Plenária. Comissão I – O 55 

Conselheiro Glauco Brito comunica a sua participação na Reunião das Comissões de Ética e 56 

Disciplina-CAU/BR em Cuiabá-MG nos dias vinte e cinco e vinte e seis de março de dois 57 

mil e catorze. Interesses Gerais: – O Conselheiro Paulo Mota asseverou a necessidade da 58 

ampliação da comunicação do CAU/PB, lembrando dos benefícios que a mídia poderá trazer 59 

para o crescimento da informação a respeito da profissão de Arquiteto e Urbanista. O 60 

Conselheiro solicita uma maior participação da Assessora de Comunicação do CAU/PB, O 61 

Conselheiro Amaro Muniz concorda e acha pertinente o comentário do Conselheiro Paulo 62 

Mota. A Presidente solicita a Gerente Geral a participação de todos os Gerentes e Assessores 63 

nas Plenárias e sugere que na próxima reunião de diretoria os Conselheiros tragam matéria 64 

para a Assessora de Comunicação cavar pautas e cada coordenação possa escrever um artigo 65 

sobre uma matéria que achar importante. A reunião da Diretoria fica marcada para o dia 66 

dezesseis de abril de dois mil e catorze às nove horas. Às vinte horas e trinta e quatro 67 

minutos a Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu 68 

por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 69 

presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária 70 

Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram 71 

presentes à sessão. 72 

 73 

 74 

Arq e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 75 

Presidente do CAU/PB      76 

 77 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 78 

Secretária Geral do CAU/PB     79 

 80 

CONSELHEIROS PRESENTES: 81 

 82 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro              __________________________________ 83 

 84 

Arq. e Urb. Carmen Etientte de O. Mello  __________________________________ 85 

 86 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 87 

 88 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 89 


