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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 012, DO CONSELHO DE 1 

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

de agosto do ano de dois mil e treze, às nove horas e quinze minutos, em segunda e última 3 

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

Pedro Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da 5 

Arquiteta e Urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre. Estiveram presentes os 6 

conselheiros diretores Glauco Brito, Amaro Muniz e Valéria von Büldring. Registrou-se a 7 

ausência da conselheira Juliane Lins. Participaram como convidados o assessor jurídico 8 

Welison Silveira, a gerente geral Andréia Solha, a assessora de comunicação Fabíola Bessa e 9 

o gerente de fiscalização Valério Tomaz. A presidente declarou aberta a reunião e iniciou ao 10 

exame das matérias na ordem que seguem. Ordem do dia I: apreciação e aprovação da Ata 11 

número onze do ano de dois mil e treze – A ata supramencionada foi apreciada e aprovada 12 

por unanimidade. Ordem do dia II: Discutir sobre o gerenciamento das contas de telefone 13 

móvel das Gerências Geral e de Fiscalização do CAU/PB – a presidente passou a palavra 14 

para a gerente Andréia que sugeriu o bloqueio da linha telefônica da gerência geral, caso 15 

ultrapasse o limite disponível. Foi apresentada a primeira fatura, depois que o CAU/PB 16 

migrou da Operadora Vivo para a Operadora Claro, no valor de Hum mil, quatrocentos e 17 

cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos, sendo: noventa e nove reais e oitenta centavos 18 

o gasto das linhas da secretaria geral e do atendimento; duzentos e vinte e seis reais e sessenta 19 

e quatro centavos o gasto das linhas das gerências geral e de fiscalização e de novecentos e 20 

oitenta reais e dezessete centavos o gasto da linha presidencial. O  conselheiro Glauco sugeriu 21 

que a linha presidencial, em nenhuma hipótese, ficasse subordinada a um plano. O assessor 22 

Welison falou que desde o início do contrato foi detectado que este já estava 23 

subdimensionado, mas era o pacote que se tinha. Falou ainda que o bloqueio inviabiliza e 24 

compromete as atividades do Conselho. Ao final das discussões, ficou aprovado o não 25 

bloqueio das linhas telefônicas e que a gerência geral deverá entrar em contato com um 26 

consultor da Empresa Claro para fazer um estudo do plano contratado pelo CAU/PB, a fim de 27 

aumentar o limite da linha presidencial, no que for possível. Informes Presidência I:  A 28 

presidente deu ciência da entrega do comunicado de renúncia do Arquiteto e Urbanista Fábio 29 

Queiroz ao cargo de conselheiro titular do CAU/PB, bem como que outra situação está se 30 

delineando, uma vez que a conselheira titular Juliane Lins precisará se licenciar do Conselho.  31 

O conselheiro Glauco consultou o assessor jurídico se essa renúncia e a provável licença 32 

influenciarão nas votações das reuniões do CAU/PB e a assessor Welison falou que irá 33 

influenciar o quórum que, em vez de cinco, passará para quatro conselheiros presentes na 34 

reunião. A presidente informou também que participará de reunião sobre Planejamento 35 

Estratégico do CAU, em Brasília, no dia dez de agosto. Informou, ainda, que participou 36 

ontem, dia treze de agosto, do Seminário “De Olho no Futuro: como estará João Pessoa daqui 37 

a vinte e cinco anos?”, organizado pelo SINAENCO-PB. Por fim, avisou que não participará 38 

do Fórum de Presidentes que acontecerá em Gramado/RS, no período de dezenove e vinte de 39 

agosto e também que não enviará nenhum representante da Presidência, em virtude dos gastos 40 

excessivos para um CAU/Básico como é o caso do CAU/PB. Informes Gerência de 41 

Fiscalização: O gerente Valério deu ciência do envio do Ofício-Circular número um foi 42 

expedido na data de ontem, dia treze de agosto, para vários Órgãos do Governo Municipal e 43 

Estadual, Prefeituras e Governo Estadual. Informes Assessoria de Comunicação: a 44 

assessora Fabíola informou sobre a infraestrutura mínima necessária para que a Ouvidoria do 45 

CAU/PB comece a operar, bem como que o CAU/BR está em processo de licitação para 46 

contratação de empresa que forneça o sistema para a Ouvidoria. Informou também a 47 

realização do Pregão para a locação do carro e que as empresas licitantes foram: Localiza Car 48 

Rental S/A; Locann Empreendimentos Turísticos Eireli – ME; Lavieri Empreendimentos; 49 

Real Service e ABS, sendo a Locann a empresa vencedora. Extrapauta I: Informar o envio 50 

da Análise da Segunda Reprogramação Orçamentária do CAU/PB, no último dia doze 51 

de agosto – a presidente informou que a análise da Segunda Reprogramação Orçamentária já 52 
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foi enviada para o CAU/BR, após aprovação prévia da Comissão de Planejamento e Finanças 53 

do CAU/PB. Às onze horas e vinte minutos, a presidente deu por encerrada a reunião, tendo 54 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 55 

por mim Geane Lima de Albuquerque, secretária geral deste Conselho, e assinada pela 56 

senhora presidente e por todos os conselheiros diretores que se fizeram presentes à reunião. 57 

 58 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 59 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 60 

 61 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 62 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 63 

 64 

 65 

CONSELHEIROS PRESENTES: 66 

 67 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 68 

 69 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 70 

 71 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 72 


