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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 002, DO CONSELHO DE 1 

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

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

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

número dois, bairro Varadouro, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista 5 

Glauco Rodrigo de Brito. Estiveram presentes os conselheiros Valder de Souza e Valéria 6 

von Büldring. Participaram como convidados a assessora contábil Terezinha Lopes e o 7 

assessor jurídico Welison Silveira. Justificou a ausência o conselheiro Amaro Muniz. Aberta a 8 

reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e, dando prosseguimento aos trabalhos, 9 

informou que a presidente Cristina Evelise chegará dentro de alguns minutos. Ordem do dia 10 

I: operacionalizar o cronograma das sessões plenárias a serem realizadas nas cidades de 11 

Cajazeiras, Patos e Campina Grande, nos meses de setembro, outubro e novembro, 12 

respectivamente - O conselheiro Glauco enfatizou que a próxima plenária em Cajazeiras/PB 13 

não poderá ser no dia vinte e quatro de setembro em virtude da falta de quórum, uma vez que 14 

os conselheiros Paulo Mota, Carmen Etienette e Juliane Lins não poderão participar. Sugeriu, 15 

então, que fosse discutida uma nova data. Registrou-se a chegada da presidente Cristina 16 

Evelise, oportunidade em que o presidente da reunião passou a palavra para a presidente do 17 

Conselho. Esta sugeriu que a plenária mensal fosse realizada no próximo dia dezessete de 18 

setembro na sede provisória do CAU/PB, a fim de ser deliberado novo cronograma das 19 

plenárias no interior. O conselheiro Glauco sugeriu que em outubro a plenária fosse realizada 20 

em Cajazeiras e em novembro na cidade de Patos, já que a proximidade com Campina Grande 21 

tornará a operacionalização mais fácil. Após aprovação, a presidente solicitou que a 22 

Secretária Geane enviasse convocação para a plenária número onze, a se realizar no dia 23 

dezessete de setembro e falou da importância da presença do conselheiro federal Antônio 24 

Francisco para falar sobre o novo Regimento Geral do CAU/BR. O conselheiro Glauco 25 

sugeriu que se voltasse a discutir sobre viagens e diárias uma vez que são necessárias. A 26 

presidente Cristina enfatizou que é preciso voltar a tal discussão para que fique registrada em 27 

ata, devido a várias viagens que precisará fazer. Ordem do dia II: rediscutir a contratação 28 

dos serviços de assessoria de comunicação para CAU/PB – como aprovado na reunião 29 

passada, a contratação dos serviços de assessoria de comunicação deveria ser rediscutida. A 30 

presidente informou que a contratação da jornalista Naná Garcez deverá ser um ponto a 31 

repensar porque apesar dela ter afinidade com a área, tem algumas restrições por ser 32 

funcionária estadual. Falou dos depoimentos dos conselheiros Glauco e Valéria, bem como, 33 

do assessor jurídico Welison sobre a inviabilidade da contratação. O assessor Welison falou 34 

que não pode ser feito o preenchimento do cargo de assessoria de comunicação através de 35 

uma contratação direta uma vez que a exceção viraria regra e sugeriu duas opções: proceder à 36 

contratação de assessor de comunicação que realmente tenha disponibilidade de horários e 37 

possa assinar a carteira ou fazer o procedimento licitatório na modalidade carta-convite a fim 38 

de contratar uma empresa prestadora de serviços, sem a característica da pessoalidade. O 39 

assessor falou que a jornalista já foi informada da necessidade de assinar a carteira e ela disse 40 

que iria consultar o Governo Estadual sobre a possibilidade de assinar ou não. O assessor 41 

Welison falou ser inviável uma contratação até o final do ano porque em janeiro precisaria de 42 

nova contratação. O conselheiro Glauco enfatizou que a contratação de uma empresa daria 43 

menos problemas, já o assessor Welison disse ser uma contratação mais cara. A matéria foi 44 

posta em votação e foi aprovada a contratação de empresa prestadora de serviços de 45 

comunicação. A presidente solicitou que a Secretária Geane solicite que Fátima converse com 46 

a chefe de gabinete do CREA/PB a senhora Sônia Pessoa para verificar como foi feito 47 

processo de contratação da empresa que faz a assessoria de comunicação daquela autarquia. 48 

Ordem do dia III: deliberar sobre a participação da conselheira coordenadora Valéria 49 

von Buldring e do diretor financeiro Valder de Souza na reunião ordinária da Comissão 50 

de Planejamento e Finanças do CAU/BR, nos dias próximos dias vinte e vinte e um de 51 
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setembro – Após a matéria ser discutida, ficou aprovada a ida dos conselheiros Valder de 52 

Souza e Valéria von Buldring para Brasília/DF, onde participarão de reunião da Comissão de 53 

Planejamento e Finanças do CAU/BR, nos dias vinte e vinte e um de setembro do corrente 54 

ano. Foi solicitado que a Secretária Geane que cotasse as passagens dos participantes, bem 55 

com, a disponibilidade de hotéis. A presidente sugeriu que a coordenadora Valéria enviasse 56 

um ofício para a Comissão de Finanças do CAU/BR ao coordenador conselheiro Roberto 57 

Simon informando que de sua participação na reunião, juntamente com o conselheiro Valder, 58 

com vistas a colher informações a serem implantadas a nível do CAU/PB. A conselheira 59 

Valéria solicitou que tal ofício fosse formalizado pela Secretária Geral. Ordem do dia IV: 60 

analisar o orçamento do CAU/PB (exercício dois mil e doze) – O item foi retirado de pauta 61 

para ser discutido na reunião do dia doze de setembro, às onze horas na sede do CAU/PB, 62 

com a participação da presidente, do diretor financeiro e da contadora Terezinha, a fim de 63 

adequarem o orçamento do CAU/PB exercício dois mil e doze e finalizar o plano de ação do 64 

CAU/PB a ser enviado ao CAU/BR. Interesses Gerais: A plenária do dia dezessete terá a 65 

presença do conselheiro Antônio Francisco e a pauta será a apresentação do novo Regimento 66 

Geral do CAU/BR, com destaques dos pontos mais importantes para o novo Regimento 67 

Interno do CAU/PB e a criação de comissão especial para elaboração do regimento interno do 68 

CAU/PB. Outro ponto de pauta será a deliberação sobre viagens e diárias no âmbito do 69 

CAU/PB. Expediente: não houve registro. Informes: Presidência: a presidente informou 70 

que amanhã deverá ser feito o plano de ação do CAU/PB exercício 2012 e a reformulação 71 

orçamentária a serem apresentados e homologados na plenária do dia dezessete de setembro e, 72 

posteriormente, enviados para o CAU/BR, a fim de que este repasse para o CAU/PB o 73 

percentual referente ao Fundo de Apoio aos CAU/UF. Às dezessete horas e cinco minutos foi 74 

facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por encerrada a 75 

reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 76 

digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária deste Conselho, e 77 

assinada pela Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à reunião. 78 

 79 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 80 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 81 

 82 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 83 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 84 

 85 

CONSELHEIROS PRESENTES: 86 

 87 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 88 
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Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 90 

 91 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 92 


