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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 069, DO CONSELHO DE 1 

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

de novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e dezoito minutos, em 3 

segunda chamada, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida 4 

Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a 5 

presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram 6 

presentes os conselheiros: Paulo Sérgio Araújo Peregrino, Ricardo Victor de 7 

Mendonça Vidal, Cristina Evelise Vieira Alexandre, Valder de Souza Filho e Thiago 8 

Alcântara Hermínio, além da gerente geral Andréia Solha. Dispensada a execução 9 

do hino nacional e invertida a ordem da pauta, o presidente do CAU/PB abriu a 10 

sessão, agradecendo a presença de todos, em seguida deu prosseguimento às 11 

deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I - Apreciação e aprovação da 12 

Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB n.º 068/2017 – Relator presidente Cristiano 13 

Rolim; A ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia II – Apreciação e 14 

Homologação do Regimento Interno do CAU/PB – Relator: Coordenadora da COA-15 

CAU/PB Amélia Panet; a relatora não pode comparecer à reunião e o presidente 16 

Cristiano Rolim, apresentou as alterações que o CAU/BR recomendou modificar no 17 

Regimento Interno do CAU/PB. Foi destacado que a principal alteração foi a fusão 18 

da COA com a CPFI do CAU/PB. Em seguida o presidente confirmou que todos os 19 

conselheiros receberam por e-mail o Regimento Interno do CAU/PB devidamente 20 

alterado e submeteu o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo, o 21 

Presidente procedeu em regime de votação. Foi aprovado por unanimidade o 22 

Regimento Interno do CAU/PB. Ordem do dia III – Apreciação e Aprovação do 23 

Relatório da Execução do Plano de Ação e Orçamento até o terceiro trimestre de 24 

2017 – Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator 25 

passou a palavra à gerente geral, Andréia Solha, que fez uma apresentação do 26 

relatório até o terceiro trimestre do ano de 2017. Apresentou também 27 

demonstrativos orçamentários de receitas e despesas. Destacou que este relatório, 28 

foi aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB – CPFI. Em 29 

seguida, o presidente procedeu em regime de discussão e não havendo 30 

manifestação, submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, o 31 

relatório da execução do Plano de Ação e Orçamento estendido até o terceiro 32 

trimestre de 2017, foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia IV: 33 

Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de outubro de 34 

2017 – Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator 35 

realizou a leitura dos resumos dos balancetes, destacou que os mesmos foram 36 

apresentados e discutidos na CPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-mail 37 

para os conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em 38 

regime de discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos 39 

presentes, que posto em votação, o balancete referente ao mês de outubro de 40 

2017, foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia V: Aprovação da nova data 41 

da reunião plenária ordinária do mês de dezembro de 2017 – Relator Presidente do 42 

CAU/PB: Cristiano Rolim; Após uma breve discussão sobre a melhor data para ser 43 

realizada a reunião, foi aprovado por unanimidade o dia dezoito de dezembro 44 

próximo para realizar a reunião ordinária 070/2017 do CAU/PB, como 45 

também o dia doze de dezembro próximo para realizar a plenária 46 

extraordinária para a Diplomação e posse dos eleitos para o próximo 47 

mandato 2018/2020 do CAU/PB. 4. Extra Pauta: 4.1 Voto de Aplauso 48 

proposto pela conselheira estadual titular Cristina Evelise Vieira Alexandre, sobre a 49 

publicação do CAU/PB “Desenvolvimento e Gestão Urbana – Planejamento 50 

Integrado” – Foi aprovado por unanimidade o voto de aplauso sugerido pela 51 

referida conselheira. 5.  Interesses Gerais: Não houve   Informes: Presidente: 52 

01 - O Presidente Cristiano Rolim informou de sua participação na Revisão do Plano 53 
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Diretor da cidade de João Pessoa, juntamente com a Deputada Estadual, Estela 54 

Bezerra e o vereador Tibério Limeira.   02 – Informou que já está em processo de 55 

finalização a publicação “Desenvolvimento e Gestão Urbana – Planejamento 56 

Integrado” 03 - O presidente também informou da conquista do CAU/PB em ter 57 

representação no CONPEC – IPHAEP, como também que está em curso o pleito de 58 

ter um representante do CAU/PB no COPAN. 04 - O presidente informou que 59 

haverá nos próximos dias uma reunião para a transição com a nova gestão do 60 

CAU/PB. Às noves horas e vinte e oito minutos o presidente agradeceu a presença 61 

de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo 62 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 63 

digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da 64 

Mesa do Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros 65 

que se fizeram presentes à sessão. 66 

  67 
Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM_________________________________ 68 
Presidente do CAU/PB  69 
 70 
MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO        _________________________________ 71 
Assistente da Mesa do Plenário          72 
 73 
CONSELHEIROS PRESENTES: 74 
 75 
Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre    __________________________________ 76 
 77 
Arq. e Urb. Paulo Sergio Araújo Peregrino        __________________________________  78 
 79 
Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal   __________________________________ 80 
 81 
Arq. e Urb. Valder de Souza Filho                       __________________________________  82 
 83 
Arq. e Urb. Thiago Alcântara Hermínio               __________________________________ 84 


