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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 004, DO CONSELHO DE 1 

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

outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas e vinte 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 Varadouro, nesta Capital, sob a presidência da 5 

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

conselheiros Valder de Souza, Valéria von Büldring, Glauco Brito e Amaro Muniz. 7 

Participaram como convidados a contadora Terezinha Lopes, a assessora de comunicação 8 

Fabíola Bessa, a gerente geral Andréia Solha e o gerente de fiscalização Valério Tomaz. 9 

Aberta a reunião, a presidente agradeceu a presença de todos e deu boas-vindas às novas 10 

servidoras Andréia e Fabíola que estão integrando a equipe CAU/PB desde o dia primeiro de 11 

outubro. Passou a palavra para a conselheira relatora e coordenadora da Comissão da 12 

Comissão de Finanças/Atos Administrativos Valéria von Buldring para que esta procedesse à 13 

apresentação do item que se segue. Ordem do dia I: plano de ação dois mil e doze e 14 

adequação orçamentária do CAU/PB – A conselheira relatora falou que já foi encaminhado 15 

ao CAU/BR o plano de ação dois mil e doze e a reformulação orçamentária. Fez um resumo 16 

das receitas e despesas do CAU/PB. Mostrou um resumo dos valores disponíveis para custear 17 

passagens, diárias, material de expedientes, equipamentos de informática, uniformes e salários 18 

dos servidores do CAU/PB, previstos até o final do ano de dois mil e doze e sugeriu a rescisão 19 

do convênio de cooperação técnica firmado com o CREA/PB, devido ser um elevado custo 20 

para os cofres do CAU/PB. A presidente Cristina Evelise seguiu o entendimento e disse que o 21 

CAU/PB já tem um gerente de fiscalização e que já está operando uma fiscalização 22 

experimental sendo favorável também ao encerramento do convênio. Falou que vários 23 

CAU/UFs têm realizado uma fiscalização de ofício e que este Conselho deveria seguir essa 24 

boa prática, através de uma fiscalização indireta e preventiva, dando ciência da figura CAU 25 

aos diversos órgãos e informando a necessidade de se fazer RRT para os serviços de 26 

arquitetura e urbanismo. Ficou aprovado por unanimidade o cancelamento do convênio de 27 

cooperação com o CREA/PB, apenas na parte que compreende os serviços de 28 

fiscalização. Ainda na ordem de redução de custos, o conselheiro Glauco sugeriu fazer uma 29 

experiência com um veículo locado, deixando a aquisição para quando o CAU/PB estiver 30 

funcionando numa sede que tenha garagem. O conselheiro Amaro disse ser a favor da locação 31 

de veículo pelo fato de que terá menos custo de operacionalização e o gerente de fiscalização 32 

Valério falou que adquirindo um veículo deve-se calcular o valor da depreciação o que não 33 

ocorre se for um carro locado. Os conselheiros presentes aprovaram a locação de um 34 

veículo para este CAU/PB retificando o que foi aprovado na ata número um da reunião de 35 

diretoria, onde foi aprovada a compra de um veículo. A presidente solicitou que os gerentes 36 

Valério e Andréia pedissem três orçamentos de locação para serem apresentados na próxima 37 

reunião. Ordem do dia II: operacionalizar o plano de ação e o orçamento anual do 38 

CAU/PB referente ao exercício dois mil e treze – O conselheiro Glauco perguntou se o 39 

plano de ação das comissões deverá ser entregue nos moldes do plano de ação dois mil e 40 

doze. A conselheira Valéria informou que quando voltar da reunião de planejamento e 41 

finanças que acontecerá em Fortaleza/CE orientará os coordenadores das comissões quanto à 42 

elaboração dos planos de ação, exercício dois mil e treze. Ordem do dia III: deliberar sobre 43 

a participação dos conselheiros do CAU/PB nos seminários regionais organizados pelas 44 

Comissões Permanentes do CAU/BR – A presidente falou ser importante a participação dos 45 

coordenadores das comissões permanentes do CAU/PB nos seminários regionais organizados 46 

pelo CAU/BR. A matéria foi posta em discussão e ficou aprovada, por unanimidade, a 47 

participação do conselheiro Glauco Brito no Seminário Região Centro-Oeste da Comissão de 48 

Ética e Disciplina que será realizado em Goiânia/GO, nos dias dezoito e dezenove de outubro 49 

do corrente ano; a participação da conselheira Valéria von Buldring no Seminário de Apoio à 50 

Estruturação dos CAU/UFs, a se realizar no dia primeiro de novembro, na cidade de 51 
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Natal/RN; e a participação do conselheiro Amaro Muniz no Seminário Capacitação das 52 

Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UFs, a ser realizado na cidade de Natal/RN, no 53 

período de dezesseis a dezessete de novembro do corrente ano. Nova reunião definirá as 54 

participações na Reunião de Planejamento e Orçamento que ocorrerá em Fortaleza/CE, nos 55 

dias quinze e dezesseis de outubro do corrente ano. Ordem do dia IV: deliberar sobre a 56 

plenária que acontecerá na cidade de Cajazeiras/PB, no dia vinte e dois de outubro de 57 

dois mil e doze: O conselheiro Glauco sugeriu que as plenárias que serão realizadas no 58 

interior deveriam ficar para o ano de dois mil e treze porque a maioria dos conselheiros irá 59 

participar dos seminários regionais já discutidos. Sugeriu, ainda, que o valor dos custos com a 60 

locação de micro-ônibus fosse relocado para a rubrica que fomente as passagens e diárias dos 61 

participantes desses seminários. A presidente acatou a sugestão e falou que no ano que vem 62 

terá mais condições de saber a receita real do CAU/PB, uma vez que se está trabalhando com 63 

uma receita projetada. O conselheiro Amaro disse ser interessante organizar primeiramente o 64 

CAU/PB, investir em treinamentos para os funcionários para, depois, fazer o trabalho de 65 

interiorização. A consultora Fátima trouxe à baila a questão da mudança dos gestores 66 

municipais e que o momento escolhido pelo CAU/PB para realizar as reuniões no interior foi 67 

um momento de transição. Após as discussões, ficou aprovado “ad referendum”, para 68 

posterior homologação do plenário deste CAU/PB, o adiamento das plenárias que 69 

seriam realizadas no interior, uma vez que o CAU/BR enviou uma agenda de seminários 70 

para os CAU/UFs participarem e as datas chocam com as já definidas para as reuniões no 71 

interior, bem como, em virtude da mudança política nos governos municipais. Foi mantida a 72 

data de vinte e dois de outubro para a realização da plenária ordinária na Capital. Ordem do 73 

dia V: deliberar sobre as participações dos servidores do CAU/PB nos treinamentos do 74 

Kitbio e do SICCAU que serão realizados em Brasília/DF, no período de oito a onze de 75 

outubro Do corrente ano – Foi aprovada a ida do gerente técnico Daniel Chrockatt para 76 

participar do treinamento do kitbio no CAU/BR, bem como, a participação da gerente Andréia 77 

Solha no treinamento do SICCAU, ambos com passagens e diárias custeadas pelo CAU/BR. 78 

Interesses Gerais: a presidente solicitou que a gerente Andréia e o assessor Welison enviem, 79 

a partir de janeiro de dois mil e treze, ofício padrão para todas as prefeituras paraibanas e 80 

órgãos do Ministério Público dessas localidades, a fim de apresentar formalmente o CAU/PB. 81 

Expediente: não houve registro. Informes: não houve registro. Às onze horas e quarenta 82 

minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a presidente deu por 83 

encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 84 

presentes, vai digitada e assinada por mim Geane Albuquerque, Secretária deste Conselho, e 85 

assinada pela Senhora Presidente e todos os conselheiros que se fizeram presentes à reunião. 86 

 87 

Arq. e Urb. CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE 88 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 89 

 90 

GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE 91 

Secretária Geral do CAU/PB    __________________________________ 92 

 93 

CONSELHEIROS PRESENTES: 94 

 95 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho   __________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Valéria von Büldring   __________________________________ 98 

 99 

Arq. e Urb. Glauco Rodrigo de Brito  __________________________________ 100 

 101 

Arq. e Urb. Amaro Muniz Castro   __________________________________ 102 


