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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 007, DO CONSELHO DE 1 
ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos dezoito dias do mês de 2 
março do ano de dois mil e treze, às dezoito horas e trinta minutos, em segunda e última 3 
convocação, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro 4 

Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto 5 
e Urbanista Glauco Rodrigo de Brito. Estiveram presentes os conselheiros Valder de Souza, 6 
Valéria von Buldring, Carmen Etienette, Juliane Lins, e Márcia Barreiros. Justificaram a 7 
ausência os conselheiros Fábio Queiroz, Paulo Mota e Amaro Muniz. Participaram como 8 
convidados o assessor jurídico Welison Silveira, a gerente geral Andréia Solha e a contadora 9 

Mônica Smith. Aberta a sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e justificou a 10 
ausência da presidente Cristina Evelise que está participando do julgamento de concurso 11 
promovido pelo Ministério Público da Paraíba, organizado pelo IAB-PB, com o apoio do 12 
CAU/PB. Informou que o conselheiro Fábio Queiroz enviou e-mail justificando sua ausência 13 

na presente plenária por motivos de saúde e encaminhando algumas considerações quanto aos 14 
pontos de pauta. O presidente da sessão falou que, consultando a assessoria jurídica do 15 
CAU/PB, os votos do conselheiro Fábio Queiroz referentes aos pontos de pauta não serão 16 

computados por dois motivos: só tem direito a voto quem está presente à sessão e, segundo, 17 
não se vota contra nem a favor das atas, apenas aprova assinando ou solicitando correções, se 18 
for o caso. Quanto à solicitação de complementação do texto da Ata número seis de dois mil e 19 
treze da Sessão Plenária Extraordinária do CAU/PB, informou que o texto já foi devidamente 20 

complementado pela secretária geral. Por fim, deixou o encaminhamento para que o assessor 21 
jurídico respondesse formalmente ao conselheiro Fábio Queiroz sobre os demais destaques 22 
feitos por ele e deu seguimento às deliberações do dia. Ordem do dia I: aprovação e 23 

homologação do balanço e dos balancetes do CAU/PB correspondentes ao exercício de 24 
dois mil e doze – o presidente da sessão esclareceu que contabilmente as contas do Conselho 25 

referentes ao exercício dois mil e doze foram fechadas corretamente e que o plenário tinha sido 26 

convocado extraordinariamente para aprovar e homologar os balancetes e balanços, antes da 27 

auditoria externa que se realizará na sede provisória do CAU/PB, no próximo dia vinte e um do 28 
presente mês. Passou a palavra para que a contadora Mônica Smith apresentasse, 29 

resumidamente, o respectivo relatório contábil e a mesma fez uma síntese da atual situação do 30 
setor financeiro, ratificando as palavras do presidente ao falar que o exercício dois mil e doze 31 
foi fechado com superávit. Fez a leitura do relatório de sua gestão e demonstrou as 32 

conciliações bancárias das três contas do Conselho, através de extratos, relatórios, comparativo 33 
de receitas e despesas, de balanço orçamentário e dos balancetes. Após sua apresentação, o 34 

presidente pôs a matéria em votação e a conselheira Valéria informou que toda a 35 
documentação já foi previamente encaminhada para o CAU/BR com o parecer da Comissão de 36 
Planejamento e Finanças do CAU/PB, restando apenas sua aprovação e homologação pelo 37 

plenário. Após as devidas discussões, a matéria foi posta em regime de votação e foi aprovada 38 

por unanimidade. Ordem do dia II: Aprovação e homologação das atas das sessões 39 
plenárias ordinárias e extraordinárias do CAU/PB – o presidente Glauco Brito distribuiu as 40 
atas para que os conselheiros fizessem a leitura e colhessem as respectivas assinaturas, o que 41 

foi feito sem destaques. Às dezenove horas e vinte minutos foi facultada a palavra e, não 42 
havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, determinando a lavratura 43 
da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de 44 
Albuquerque, Secretária deste Conselho, e assinada pelo presidente da sessão e pelos 45 

conselheiros que se fizeram presentes. 46 

 47 

Arq. e Urb. GLAUCO RODRIGO DE BRITO 48 

Presidente da Sessão    ________________________________________ 49 
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 007, DO CONSELHO DE 50 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB.  51 

 52 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 53 

Secretária Geral    ________________________________________ 54 

 55 

CONSELHEIROS PRESENTES: 56 

 57 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring  ________________________________________ 58 

 59 

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello ________________________________________ 60 

 61 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho  ________________________________________ 62 

 63 

Arq. e Urb. Juliane Lins dos S. Abrantes ________________________________________ 64 

 65 

Márcia Maria Leite Barreiros Visani ________________________________________ 66 


