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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 011, DO CONSELHO DE 1 

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

outubro do ano de dois mil e catorze, às dezenove horas e quinze minutos, iniciou a sessão, 3 

convocada extraordinariamente em dois de setembro do ano em curso, na sede do CAU/PB 4 

localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob 5 

a presidência da Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram 6 

presentes os conselheiros, Carmen Etienette, Amaro Muniz, Glauco Brito, e Paulo Mota. Foi 7 

justificado a ausência do conselheiro Valder de Souza Filho. Participaram como convidados a 8 

gerente geral Andréia Solha, a contadora Mônica Smith, o gerente técnico e de fiscalização 9 

Daniel Chrockatt, o assessor jurídico Welison Silveira e a assessora de comunicação Fabíola 10 

Bessa.  Aberta a sessão, a presidente agradeceu a presença de todos, iniciando as deliberações 11 

na ordem que segue. Ordem do dia I: Apreciação e aprovação dos Balancetes do CAU/PB, 12 

referentes aos meses de agosto e setembro de dois mil e catorze. – A Presidente passou a 13 

palavra ao conselheiro Paulo Mota, que apresentou o resumo dos balancetes, informando que 14 

foram feitas as conciliações e aprovadas por unanimidade pela coordenação de finanças. Em 15 

regime de votação, os balancetes, objeto da presente deliberação, foram aprovados por 16 

unanimidade.  Ordem do dia II: Homologação dos ressarcimentos dos Arquitetos e 17 

Urbanistas Arthur Marcel Brasileiro e Xênia Pereira Lavogade – A presidente passou a 18 

palavra para a gerente geral Andréia Solha, que apresentou através de relatório o ressarcimento 19 

dos pagamentos indevidos efetuados pelos Arquitetos e Urbanistas. Os ressarcimentos dos 20 

Arquitetos e Urbanistas Arthur Marcel Brasileiro e Xênia Pereira Lavogade, objeto da 21 

presente deliberação foram aprovados por unanimidade. A presidente Cristina Evelise 22 

informa que o CAU/BR está vendo a necessidade de elaborar uma resolução especifica para 23 

padronizar os ressarcimentos aos profissionais pelos CAUS/UF.  Ordem do dia III: 24 

Homologação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB, exercício do ano de dois mil e 25 

quinze – A Presidente passou a palavra a Gerente Geral Andréia Solha que fez apresentação do 26 

Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB do ano de dois mil e quinze com base nas diretrizes 27 

do CAU/BR. A presidente Cristina Evelise sugere que os membros da comissão de exercício 28 

profissional se reúnam para discutir a respeito das diretrizes da fiscalização. Após as devidas 29 

discussões, em regime de votação, o Plano de Ação, objeto da presente deliberação, foi 30 

aprovado por dois votos a favor e uma abstenção do conselheiro Glauco Rodrigo Brito. A 31 

presidente parabeniza a todos que participaram da elaboração do Plano de Ação e Orçamento 32 

do CAU/PB, exercício dois mil e quinze. Extra Pauta I:  A presidente Cristina Evelise da 33 

conhecimento a respeito da portaria número oito, de primeiro de agosto de dois mil e catorze, 34 

que dispõe sobre ressarcimento de anuidades e RRT’S pagos em duplicidade. A presidente faz 35 

a leitura da referida portaria e em regime de votação, a presente deliberação foi aprovada 36 

por unanimidade. II: A presidente achou louvável a solicitação do conselheiro Paulo Mota, 37 

em convidar os conselheiros eleitos em cinco de novembro para fazer parte nas duas últimas 38 

plenárias do ano de dois mil e catorze. Informes Presidência I:  A presidente Cristina Evelise 39 

comunica que a partir do dia treze de outubro entrará de licença e o seu retorno está previsto 40 

para o dia cinco de novembro de dois mil e catorze.  Às vinte horas e cinco minutos foi facultada 41 

a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, 42 

determinando a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 43 
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por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária deste Conselho, e assinada pelo 44 

presidente da sessão e pelos Conselheiros que se fizeram presentes.  45 

 46 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 47 

Presidente do CAU/PB               __________________________________ 48 

 49 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO 50 

Secretária Geral do CAU/PB               __________________________________ 51 

 52 

CONSELHEIROS PRESENTES: 53 

 54 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro                __________________________________ 55 

 56 

Arq. e Urb. Carmen Etienette O. Mello  __________________________________ 57 

 58 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito             __________________________________ 59 

 60 

Arq. e Urb. Paulo Roberto Falcão Mota  __________________________________ 61 


