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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 036, DO CONSELHO DE 1 

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

dezembro do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas e dez minutos, iniciou-se a sessão 3 

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

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

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

Etienette de O. Mello, Glauco Rodrigo de Brito, Paulo Roberto Falcão Mota, Valder de 7 

Souza Filho e Valéria Von Buldring. Participaram como convidados a Gerente Geral 8 

Andréia Solha, a Assessora Contábil Mônica Smith, a Assessora de Comunicação Fabíola 9 

Bessa e o Gerente Técnico Daniel Chrockatt. Após a execução do hino nacional, a 10 

presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e registra o seu 11 

retorno após sua licença no período de catorze  de outubro a cinco de novembro de dois mil 12 

e catorze,  registra também  o retorno da Conselheira Valéria von Buldring após um período 13 

de licença de 270 dias; em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: 14 

Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB 15 

número trinta e cinco de dois mil e catorze e da Ata da Plenária Extraordinária 16 

número onze de dois mil e catorze. – As Atas mencionadas foram apreciadas e aprovadas 17 

por unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste. Ordem do dia II: Apreciação e 18 

aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de outubro de dois mil e catorze. 19 

A Presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo Mota, que apresentou o resumo do 20 

balancete, informando que foram feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela 21 

Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o balancete objeto da presente 22 

deliberação foi aprovado por unanimidade.  Extra Pauta – I: Relatório Contábil 23 

CAU/BR número cinquenta e dois do ano de dois mil e catorze que aprova os 24 

balancetes do CAU/PB, A presidente Cristina Evelise apresentou o referido relatório do 25 

CAU/BR relativo aos balancetes do CAU/PB referente ao período de janeiro a outubro do 26 

ano de 2014, onde o CAU/PB teve seus balancetes aprovados. II: Ofício SINDARQ/PB 27 

número seis do ano de dois mil e catorze que solicita dados dos Arquitetos e Urbanistas 28 

-  A Presidente Cristina Evelise relata o conteúdo do ofício, afim de atender à solicitação do 29 

SINDARQ/PB. Na ocasião os Conselheiros Paulo Mota e Valder de Souza não se 30 

mostraram favorável ao fornecimento dos dados solicitado ao CAU/PB e o Conselheiro 31 

Glauco Brito sugeriu um parecer do Assessor Jurídico, antes de ser tomada a decisão de 32 

fornecer os dados dos Arquitetos e Urbanistas. Após as devidas discussões sobre esse item a 33 

presidente fez as devidas ponderações e ficou deliberado que seja solicitado parecer 34 

Jurídico, afim de que o CAU/PB possa dar resposta ao SINDARQ/PB. Informes: 35 

Presidência I – A presidente Cristina Evelise fez a leitura dos ofícios encaminhados e 36 

recebidos do CREA/PB, onde fica registrado o compromisso do CREA/PB em atender à 37 

solicitação do CAU/PB no sentido de disponibilizar o Acervo Técnico devidamente 38 

separado e catalogado dos Arquitetos e Urbanistas da Paraíba. II – A presidente informa a 39 

saída de diárias saindo da rubrica da Presidência para a Contadora e o Tesoureiro, afim dos 40 

mesmos participarem de treinamento em Brasília.  III – A presidente Cristina Evelise 41 

comunica o recebimento do convite para sua participação na festa de comemoração da 42 

vitória da candidatura do Brasil-Rio de Janeiro como sede do Congresso Mundial de 43 

Arquitetos UIA 2020. IV – A presidente Cristina Evelise informa da sua participação 44 

juntamente com um membro da Comissão de exercício profissional, Ensino e Formação o 45 

Conselheiro Valder de Souza, o gerente técnico e de fiscalização Daniel Chrockatt  e do 46 

agente de fiscalização Victor Hugo, no I seminário Nacional de Fiscalização do CAU nos 47 

dias treze e catorze de novembro de dois mil e catorze, a presidente passou a palavra ao 48 

Gerente Técnico e de Fiscalização Daniel Chrockatt, o mesmo fez um breve relato do 49 

referido seminário, em seguida a presidente passou a palavra ao Conselheiro Valder de 50 

Souza, onde o mesmo afirma que no referido evento ficou claro que a dificuldade de 51 

fiscalização não é apenas no CAU/PB e sim em todos os CAUS/UF. V – A presidente 52 
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informa sua participação no 17ª Reunião Fórum de Presidentes do CAU dias treze e catorze 53 

do ano corrente em Brasília/DF. VI -  A presidente relata sobre a última Reunião da 54 

Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, no CAU/BR, em Brasília 55 

dia vinte e um de novembro de dois mil e catorze.    Diretoria I – O Conselheiro Amaro 56 

participou do I Seminário de Valorização Profissional CAU/MS em Campo Grande/MS nos 57 

dias vinte e dois e vinte e três de outubro de dois mil e catorze. II – O Conselheiro Paulo 58 

Mota informou a notícia de que foi derrubada a liminar contra a resolução 51 do CAU/BR, 59 

para que a fiscalização do CAU/PB mude seu comportamento, trabalhando com o apoio da 60 

Polícia Federal e Ministério Público Federal; A Presidente Cristina Evelise participa que já 61 

informou ao Jurídico e aguarda a publicação do Acórdão para que sejam tomadas as 62 

medidas necessárias e que haverá divulgação em todos os meios de comunicação sobre o 63 

assunto em questão, e que será juntado ao processo que foi dado entrada contra o CREA/PB. 64 

A presidente Cristina Evelise informa que a próxima e última reunião Plenária do ano de 65 

dois mil e catorze acontecerá no dia dez de dezembro, na mesma data acontecerá a 66 

diplomação e posse dos conselheiros eleitos para o triênio 2015/2017. Às vinte horas e vinte 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 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 74 

Presidente do CAU/PB      75 

 76 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 77 

Secretária Geral do CAU/PB     78 

 79 

CONSELHEIROS PRESENTES: 80 

 81 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro                __________________________________ 82 

 83 

Arq. e Urb. Carmen E. de O. Mello   __________________________________ 84 

 85 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito             __________________________________ 86 

 87 

Arq. e Urb. Paulo R. F. Mota                __________________________________ 88 

 89 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________ 90 

 91 

Arq. e Urb. Valéria von Buldring   __________________________________ 92 


