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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 074, DO CONSELHO DE 1 

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

abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e vinte e cinco minutos, iniciou-se a sessão na 3 

sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, 4 

nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista Ricardo Victor de Mendonça 5 

Vidal. Estiveram presentes os conselheiros Ernani Henrique dos Santos Júnior, Giovanni Soares 6 

de Alencar, Julliana Queiroga de Lucena, Modesto Cavalcanti de Albuquerque Neto, Silvia 7 

Regina M. M. H. dos Santos, Washington Dionísio Sobrinho, Geraldo Rogério do Amaral 8 

Nóbrega e Gustavo Nóbrega de Lima. Além da gerente geral Andréia Solha e da secretária geral 9 

Mércia Valéria Pinho. Foi justificada as ausências dos conselheiros Mayrla Janine Souto Maior 10 

Catão e Walter Muniz de Brito Filho. Dispensada a execução do hino nacional e invertida a 11 

ordem da pauta, o presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e em 12 

seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e 13 

aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB n.º 073/2018 – Relator presidente Ricardo 14 

Vidal: A ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação 15 

Regimento Interno do CAU/PB – Relator: conselheiro Washington Dionísio Sobrinho - O relator 16 

realizou a leitura dos pontos destacados pelo CAU/BR e revisados e alterados pela COA-17 

CAU/PB. Realizou a leitura da Deliberação nº 012/2018 COA-CAU/BR e da deliberação nº 18 

001/2018 COA-CAU/PB. Em seguida, o presidente procedeu em regime de discussão e não 19 

havendo dúvidas, submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, resolveram 20 

aprovar por unanimidade o Regimento Interno do CAU/PB e encaminhar a deliberação para 21 

homologação pelo Plenário do CAU/BR. Ordem do dia III: Apreciação e aprovação do 22 

Balancete do CAU/PB referente ao mês de março de 2018 – Relator: Coordenador da CPFI 23 

Ernani Henrique - O relator realizou a leitura dos resumos dos balancetes, destacou que os 24 

mesmos foram apresentados e discutidos na CPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-25 

mail para os conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime 26 

de discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em 27 

votação, o balancete referente ao mês de março de 2018, foi aprovado por unanimidade. 28 

Ordem do dia IV: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao primeiro 29 

trimestre de 2018 – Relator: Coordenador da CPFI Ernani Henrique -  O relator passou a palavra 30 

à gerente geral, Andréia Solha, que fez uma apresentação do balancete do primeiro trimestre do 31 

ano de 2018 do CAU/PB. Destacou que este Balancete foi aprovado pela Comissão de 32 

Planejamento e Finanças do CAU/PB – CPFI. Em seguida, o presidente procedeu em regime de 33 

discussão e após os esclarecimentos solicitados, submeteu à consideração dos presentes, que 34 

posto em votação, o Balancete do CAU/PB referente ao primeiro trimestre de 2018, foi 35 

aprovado por unanimidade. Ordem do dia V: Apreciação e aprovação da Primeira 36 

Reprogramação Orçamentária do CAU/PB para o exercício de 2018 – Relator: Coordenador da 37 

CPFI Ernani Henrique; O relator passou a palavra à gerente geral, Andréia Solha, que fez uma 38 

apresentação da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – 2018. 39 

Destacou que este relatório foi aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB 40 

– CPFI. Em seguida, o presidente procedeu em regime de discussão e após os esclarecimentos 41 

solicitados, submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, a Primeira 42 

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – 2018. Foi aprovado por 43 

unanimidade a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – 44 

2018. Ordem do dia VI: Processo 004/2018, CPFI/PB – Protocolo 638355/2018 – Solicitação 45 

de isenção de multa por ausência - Relator: Coordenador da CPFI Ernani Henrique; Item 46 

retirado de pauta. Ordem do dia VII: Processo 004/2016 CPFI/PB – Protocolo 406070/2016 – 47 

Cobrança de anuidade de profissional - Relator: Coordenador da CPFI Ernani Henrique; Item 48 

retirado de pauta. Ordem do dia VIII: Protocolo 675309/2018 – Implantação da Comissão de 49 

Política Urbana e Ambiental nos CAU/UF - Relator: Presidente Ricardo Vidal; O presidente 50 

realizou a leitura da deliberação da CPUA-CAU/BR que deliberou por incentivar a implantação 51 

das comissões de Políticas Urbana e Ambiental e o ofício circular do CAU/BR nº 021/2018 que 52 
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ressaltou a importação da implantação da referida comissão. Em seguida, o presidente procedeu 53 

em regime de discussão, os conselheiros destacaram a dificuldade em iniciar uma nova 54 

comissão, até mesmo por não ser possível os conselheiros suplentes serem membros das 55 

comissões, conforme o Regimento Interno do CAU. Após as discussões ficou deliberado por 56 

unanimidade que o conselheiro Giovanni Soares de Alencar será o representante, contato 57 

sobre o tema, Política Urbana e Ambiental. Ordem do dia IX: Processo 018/2017 CPFI/PB – 58 

Protocolo 536152/2016 – Defesa à cobrança de dívida relativa a anuidades - Relator: 59 

Coordenador da CPFI Ernani Henrique; Item retirado de pauta. Ordem do dia X: Protocolo 60 

679669/2018 – Cadastro, alteração e exclusão de anuidade do CREA no SICCAU corporativo - 61 

Relatora: Coordenadora da CEPEF-CAU/PB Julliana Queiroga; A relatora efetuou a leitura das 62 

Deliberações 60/2016 da CEP-CAU/BR e da CEPEF-CAU/PB 015/2018, na ocasião relatou as 63 

dificuldades de implementar as alterações nos cadastros dos profissionais e empresas inscritas no 64 

CAU/PB, com dados históricos dos profissionais migrados do CREA. Ressaltou a quantidade 65 

limitada de funcionários para as demandas já existentes. Em seguida, o presidente procedeu em 66 

regime de discussão e submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, foi 67 

aprovado por unanimidade, por encaminhar ofício ao presidente do CAU/BR, relatando a 68 

dificuldade de operacionalização em cadastrar no SICCAU os dados dos históricos 69 

profissionais migrados de CREA. Interesses Gerais: Ações das comissões ordinárias do 70 

CAU/PB. A coordenadora da CEPEF-CAU/PB, Julliana Queiroz, ressaltou que na primeira 71 

quinzena de agosto realizará o Fórum com os coordenadores dos cursos de Arquitetura e 72 

Urbanismo da Paraíba. Com a palavra o coordenador da CED-CAU/PB, Washigton Dionísio 73 

Sobrinho, destacou que junto a assessora de comunicação, Fabíola Bessa, estão selecionado 74 

frases a serem postadas nas redes sociais, a exemplo de “Você sabia”.   Informes: I – Informou 75 

que recebeu um convite extensivo a todos os conselheiros, para um evento no CAU/PE, em 76 

comemoração aos cem dias de gestão. Às nove horas e trinta e oito minutos o presidente 77 

agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, 78 

tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 79 

assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do Plenário deste 80 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 81 

  82 
Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL_____________________________ 83 
Presidente do CAU/PB  84 
 85 
MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO      _________________________________ 86 
Assistente da Mesa do Plenário          87 

    88 

CONSELHEIROS PRESENTES: 89 

 90 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Junior    __________________________________ 91 

 92 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 93 

 94 

Arq. e Urb. Julliana Queiroga de Lucena             __________________________________ 95 

 96 

Arq. e Urb. Modesto C de Albuquerque Neto       __________________________________ 97 

 98 

Arq. e Urb. Silvia Regina M. M. H. dos Santos       __________________________________ 99 

 100 

Arq. e Urb. Washington Dionísio Sobrinho  __________________________________ 101 

 102 

Arq. e Urb. Geraldo Rogério do A. Nóbrega            __________________________________ 103 

 104 

Arq. e Urb. Gustavo Nobrega de Lima  __________________________________ 105 


