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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 035, DO CONSELHO DE 1 

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

setembro do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas, iniciou-se a sessão na sede do 3 

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

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

Estiveram presentes os Conselheiros Amaro Muniz Castro, Carmen Etienette de O. Mello, 6 

Glauco Rodrigo de Brito, Paulo Roberto Falcão Mota e Valder de Souza Filho. Participaram 7 

como convidados o presidente do CAU/RN e Coordenador do Fórum dos Presidentes do 8 

CAU/BR e CAU/UF’S, Raquelson dos Santos Lins, a Gerente Geral Andréia Solha, o 9 

Assessor Jurídico Welison Silveira, a Assessora Contábil Mônica Smith, a Assessora de 10 

Comunicação Fabíola Bessa e o Gerente Técnico Daniel Chrockatt. Após a execução do 11 

hino nacional, a presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e 12 

deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e 13 

aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB número trinta e quatro de dois 14 

mil e catorze – A Ata mencionada foi apreciada e aprovada por unanimidade, sem nenhum 15 

pedido de ajuste.  Ordem do dia II: Homologação pelo Plenário: Cadastro de 16 

funcionários para acesso às normas da ABNT – A Presidente fez a leitura da 17 

comunicação recebida pelo CAU/BR, onde solicitava a indicação de dois funcionários para 18 

cadastro e acesso às normas da ABNT. Foram indicados os funcionários Victor Hugo e 19 

Daniel Chrockatt. A matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade.  Extra 20 

Pauta – I: A presidente Cristina Evelise passa a palavra ao presidente do CAU/RN 21 

Raquelson Lins, o mesmo fez um relato referente a excelente e importante atuação da 22 

presidente do CAU/PB junto aos CAUs básicos e ao Fórum de Presidentes. Falou também a 23 

respeito da dificuldade no tocante a não adesão, até o momento, do CAU Paraná ao fundo de 24 

apoio, apesar de estar estipulado por lei. Informou ainda que não é candidato à reeleição nas 25 

próximas eleições por motivos de caráter pessoal. Com a palavra a presidente Cristina 26 

Evelise agradece as palavras do presidente do CAU/RN e compartilha os elogios com os 27 

conselheiros e colaboradores e também se diz honrada em fazer parte desta gestão. 28 

Informes: Presidência I – A presidente Cristina Evelise informa a participação do primeiro 29 

vice-presidente Amaro Muniz no Fórum de presidentes dias quinze e dezesseis do corrente 30 

ano na cidade de Macapá-AP. II – A presidente Cristina Evelise informa a respeito do 31 

adiamento da palestra “Código de Ética e Disciplina do CAU/PB”, que seria realizada dia 32 

dois de outubro do presente ano. III – A presidente Cristina Evelise comunica a sua decisão, 33 

de caráter pessoal, de se licenciar da presidência do CAU/PB, provavelmente a partir do dia 34 

treze de outubro de dois mil e catorze. Esclarece que faz parte de uma chapa que concorrerá 35 

às eleições do dia cinco de novembro de dois mil e catorze, e que se sente na obrigação de se 36 

licenciar por acreditar ser a decisão correta, mesmo o regimento eleitoral não indicando esse 37 

procedimento da presidência. Diretoria I – O conselheiro Amaro Muniz relata que no 38 

Fórum de Presidentes do Amapá foi discutido a respeito da Presidente Cristina ser 39 

representante dos CAU básicos apesar de hoje o CAU/PB já ter se tornado CAU mediano. A 40 

presidente Cristina Evelise informa que foi uma surpresa o CAU/PB ter se tornado CAU 41 

mediano e que não havia nenhuma normatização em relação à eleição para coordenação dos 42 

CAU básicos, sendo que essa matéria já está sendo revista pelo CAU/BR, para que essa 43 

eleição seja anual. Assessoria Jurídica I – Notificação encaminhada à conselheira Fabiana 44 

Paschoal e a comunicação de renúncia encaminhada pela referida conselheira. O assessor 45 

Jurídico informa ter sido encaminhado um ofício a conselheira pelo fato da mesma não 46 

comparecer, e nem justificar as suas ausências às reuniões plenárias e após receber essa 47 

comunicação a conselheira encaminhou a esse conselho a sua carta de renúncia. Esclareceu 48 

ainda que existe um processo administrativo contra a conselheira Fabiana Paschoal afim de 49 

que a mesma possa fazer o ressarcimento ao CAU/PB das despesas geradas pela desistência 50 

da conselheira em participar da Primeira Conferência do CAU no período de vinte e dois a 51 

vinte e cinco de abril de dois mil e catorze, sem um prévio aviso, após confirmar a sua 52 
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participação no referido evento. Gerência Geral I A gerente geral Andréia Solha relata 53 

sobre os treinamentos no CAU/BR de vinte e dois a vinte e seis de setembro de dois mil e 54 

catorze, com oficinas de trabalho com funcionários dos CAU/U. A mesma informou que a 55 

primeira fase do treinamento foi excelente e a segunda fase na parte que falaria do Plano de 56 

Ação e orçamento dois mil e quinze, foi negativo e totalmente improdutivo por ter se 57 

voltado a debates políticos, não atingindo o objetivo e sendo necessário um novo encontro 58 

para treinamento. A presidente informa que havia solicitado da gerente geral um relatório 59 

desse treinamento e com base no relato da gerente geral, encaminhou um ofício para o 60 

presidente do CAU/BR, para esclarecer  se as despesas desse segundo encontro será por 61 

conta do CAU/BR. Às vinte horas e dez minutos a Presidente agradeceu a presença de todos, 62 

e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura 63 

da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia 64 

Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela Presidente e 65 

pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 66 

  67 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 68 

Presidente do CAU/PB      69 

 70 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 71 

Secretária Geral do CAU/PB     72 

 73 

CONSELHEIROS PRESENTES: 74 

 75 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro                __________________________________ 76 

 77 

Arq. e Urb. Carmen E. de O. Mello   __________________________________ 78 

 79 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito             __________________________________ 80 

 81 

Arq. e Urb. Paulo R. F. Mota                __________________________________ 82 

 83 

Arq. E Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________ 84 


