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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 001, DO CONSELHO DE 1 

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

setembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, em segunda e última convocação, 3 

iniciou-se a reunião na sede provisória do CAU/PB, localizada no Largo São Frei Pedro 4 

Gonçalves, número dois, bairro Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da Arquiteta e 5 

Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os conselheiros Valder 6 

de Souza, Glauco Brito e Valéria von Büldring. Participaram como convidados o gerente de 7 

fiscalização Valério Tomaz e o assessor jurídico Welison Silveira, a consultora administrativa 8 

Fátima Cavalcante, a jornalista Naná Garcez e o represente da empresa Tempo Escritório 9 

Total o senhor Juracy Cornélio. Justificou a ausência o conselheiro Amaro Muniz. Aberta a 10 

reunião, a presidente agradeceu a presença de todos e deu prosseguimento aos trabalhos. 11 

Ordem do dia I: revisão dos cargos em comissão e dos cargos em emprego temporário 12 

na esfera do CAU/PB – A presidente sugeriu alteração na Ata número quatro da plenária 13 

ordinária do dia quinze de fevereiro de dois mil e doze, a fim de inserir outros cargos e 14 

reajustar remunerações. O conselheiro Glauco sugeriu que a mencionada ata fosse 15 

encaminhada para os conselheiros analisarem previamente antes da aprovação na próxima 16 

plenária. Foi aprovada, por unanimidade, a alteração sugerida quanto aos cargos. Ordem do 17 

dia II: análise do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de sub-rogação firmado entre o 18 

CAU/PB, IAB-PB e o SINDARQ-PB – A presidente deu ciência da necessidade de assinar o 19 

mencionado termo aditivo para que o CAU/PB passe a emitir dois cheques no valor de um 20 

mil, duzentos e cinquenta reais, a fim de facilitar a contabilidade do sindicato. Foi aprovada a 21 

assinatura e a presidente solicitou que o termo fosse registrado em cartório. Ordem do dia 22 

III: deliberação sobre a aquisição do veículo automotor para atender as necessidades do 23 

CAU/PB (contratação de motorista) - A presidente falou da multa de trânsito que recebeu 24 

no dia em que foi participar dos debates com os candidatos à prefeitura de João Pessoa/PB, 25 

promovido pelo CAU/PB, CREA/PB, SENGE/PB e SINDARQ-PB. Comunicou da 26 

necessidade de aquisição de veículo para servir à fiscalização do CAU/PB e às demandas 27 

administrativas. Sugeriu a compra de dois carros e a contratação de um motorista. O 28 

conselheiro Glauco sugeriu a compra de um carro e a contratação de um motorista, 29 

justificando que a fiscalização será feita durante meio expediente e, no outro expediente, o 30 

carro serviria às demandas administrativas do conselho. O conselheiro Valder perguntou se o 31 

CAU/PB receberá incentivo financeiro para as aquisições e a presidente informou que o 32 

dinheiro sairá da conta que custeará a instalação. A matéria foi posta em votação e foi 33 

aprovada a compra de um carro e a contratação de um motorista. Ordem do dia IV: 34 

operacionalizar o cronograma das plenárias a serem realizadas nas cidades de 35 

Cajazeiras, Patos e Campina Grande, nos meses de setembro, outubro e novembro, 36 

respectivamente – O item foi retirado de pauta e será objeto de deliberação na próxima 37 

reunião de diretoria. Foi solicitado que a Secretária Geane pedisse o apoio do conselheiro 38 

Silton da cidade de Cajazeiras e que fizesse o levantamento de quórum dos conselheiros que 39 

poderão viajar, bem como, solicitasse orçamentos de van que servirá no deslocamento. 40 

Ordem do dia V: aquisição de mobiliário para instalação provisória do CAU/PB – A 41 

presidente informou que alguns fornecedores de mobiliário enviaram propostas e a melhor 42 

proposta quanto ao produto e custo benefício foi a da empresa Tempo Escritório Total. Falou 43 

que convidou o representante Juracy Cornélio (Kiko) para mostrar os catálogos contendo os 44 

modelos dos mobiliários que serão adquiridos pelo CAU/PB. O representante fez as 45 

demonstrações e falou que o prazo de entrega será de trinta dias, a depender da formalização 46 

processual. Ficou aprovado pelos conselheiros que a cor padrão dos móveis será a preta. 47 

Ordem do dia VI: Discutir a solicitação feita pela profissional Lídia Pereira, referente à 48 

disponibilidade do calendário de reuniões – A presidente deu ciência da solicitação feita 49 

pela Arquiteta e Urbanista Lídia Pereira e os diretores aprovaram o envio do calendário 50 

solicitado. Ordem do dia VII: Análise da Ata número três da sessão plenária 51 
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extraordinária – “mudança de endereço da sede provisória do CAU/PB” – Após 52 

aprovada, a presidente e os conselheiros presentes assinaram a ata que deverá ser registrada 53 

em cartório e encaminhada para o consultor João Lucena regularizar o CNPJ do CAU/PB. 54 

Ordem do dia VIII: deliberação sobre a contratação de assessoria de comunicação para 55 

o quadro funcional do CAU/PB – A presidente falou que o CAU/PB terá acesso a uma nova 56 

plataforma e que necessitará de um profissional da área para atualizar os dados no site. Falou 57 

que solicitou a presença da jornalista Naná Garcez que foi sabatinada pelos conselheiros 58 

presentes. A jornalista solicitou detalhes da contratação e a presidente informou que o cargo é 59 

de livre provimento e livre exoneração e o CAU/BR exige que assine a carteira profissional. 60 

O Assessor Jurídico informou que o CAU/BR determina que assine a carteira ou contrate uma 61 

empresa prestadora dos serviços de comunicação. A jornalista informou que é funcionária 62 

efetiva do Estado e não poderá assinar a carteira como pessoa física. Quanto à rotina de 63 

trabalho, a jornalista disse não ter problema em acompanhar as reuniões e eventos do 64 

Conselho, bem como, em operacionalizar a plataforma e cuidar das atualizações diárias. A 65 

presidente solicitou a presença da jornalista na próxima reunião de diretoria para continuar na 66 

discussão do tema e pediu que ela trouxesse currículo de pessoa jurídica para o assessor 67 

jurídico formalizar o processo de contratação. Interesses Gerais: não houve registro. 68 

Expediente: não houve registro. Informes: Presidência: A presidente Cristina Evelise 69 

informou que o CAU/BR vai veicular matéria sobre a emissão de carteiras profissionais de 70 

arquitetura e urbanismo e solicitou dos CAU/UFs a indicação de revista e jornais de 71 

circulação no estado para divulgação regional. Informou da reunião sobre a logística para a 72 

emissão das carteiras profissionais, realizada em Brasília, nos dias três e quatro do presente 73 

mês. Informou da necessidade de se marcar reuniões no TCE, na Câmara Municipal, na 74 

Assembleia Legislativa, no CDU, no IPHAEP, dentre outros órgãos. Falou que participará da 75 

reunião da Comissão do Fundo de Apoio aos CAU/UFs, a se realizar em Salvador/BA na 76 

próxima semana e que, devido a essa viagem, o Arquiteto e Urbanista Fabiano Melo irá 77 

representá-la no evento “Longevida Edificada” onde proferirá a palestra “Oscar Niemeyer: 78 

Um Legado na Arquitetura Brasileira”. Falou que o CAU/PB recebeu convite do Banco do 79 

Nordeste para participar de uma reunião voltada para profissionais e empresas cadastradas no 80 

CREA/PB e que solicitou nova publicação do edital incluindo o CAU/PB, sob pena de 81 

impugnação. Diretoria: o Diretor Financeiro Valder informou que os alunos do curso de 82 

arquitetura da Facisa em Campina Grande solicitaram apresentação do CAU/PB. Às dezessete 83 

horas e cinco minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente 84 

deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada 85 

pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária 86 

deste Conselho, e assinada pela Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram 87 

presentes à reunião. 88 
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