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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA N° 015, DO CONSELHO DE 1 

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

agosto do ano de dois mil e dezesseis, às sete horas e quarenta minutos, iniciou-se a sessão 3 

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

Manaíra, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista JOÃO CRISTIANO 5 

REBOUÇAS ROLIM. Estiveram presentes os conselheiros Amélia de Farias Panet Barros, 6 

Márcia Maria Leite Barreiros Visani, Paulo Sérgio Araújo Peregrino, Ricardo Victor de 7 

Mendonça Vidal, Silton Henrique do Nascimento, Sônia Matos Falcão e Valder de Souza 8 

Filho. Participou como convidado o assessor jurídico Welison Silveira. Dispensada a 9 

execução do hino nacional, o presidente do CAU/PB abriu a sessão agradecendo à presença 10 

de todos. Em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: 11 

Apreciação e discussão com críticas e sugestões à reformulação das Resoluções nº 27 e nº 12 

42, referentes às normas do Fundo de Apoio – Relator Presidente Cristiano Rolim. O 13 

Presidente iniciou falando que a necessidade dessa reunião surgiu a partir da solicitação do 14 

CAU/BR através do Ofício Circular CAU/BR nº 023/2016-PR, que solicita aos CAU/UF 15 

críticas, sugestões ou aprovação da minuta do projeto de Resolução, que consolida as 16 

normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de 17 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal (CAU/UF). Cristiano Rolim 18 

asseverou que o ofício circular e a minuta da resolução foram encaminhados para os 19 

conselheiros através de e-mail e ressaltou a importância do Fundo de Apoio Financeiro para 20 

que os CAU/UF deficitários possam desempenhar suas atribuições legais. Informou também 21 

que o CAU/PR, apesar do desfecho da ação de cobrança do CAU/BR contra o CAU/PR, 22 

segundo informações do CAU/BR no ofício já referido, o CAU/PR, está disposto a se 23 

integrar ao Fundo de Apoio aos CAU/UF. Cristiano Rolim alertou para o fato de que o único 24 

problema que afeta a norma de criação do Fundo de Apoio está relacionado à demonstração 25 

da participação dos presidentes dos CAU/UF na elaboração da resolução de regulamentação 26 

do Fundo de Apoio. Apesar dessa determinação ter sido discutida em Plenária Ampliada, 27 

com a presença de todos os presidentes dos CAU/UF, a Deliberação foi feita em comissão 28 

do CAU/BR, salientou que existiu um vício de origem e não de forma dessa decisão.  Após 29 

os devidos esclarecimentos por decisão unânime da Plenária do CAU/PB foi aprovado 30 

os termos da minuta da Resolução que consolida as normas de criação e 31 

regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e 32 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. O 33 

CAU/PB compreende a importância do Fundo de Apoio para viabilizar a 34 

administração e funcionamento dos CAU/UF de pequeno e médio porte, dentro de uma 35 

política federativa de contribuição e colaboração que possibilita também a 36 

estruturação do CAU/BR no cumprimento de sua função normativa, disciplinadora e 37 

regulamentadora. Sendo assim, foi deliberado e aprovado também sobre o teor do 38 

artigo 14 da minuta da Resolução que, ratifica e confirma todos os atos praticados, 39 

pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de 40 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), com suporte 41 

nas Resoluções CAU/BR n° 27, de 6 de julho de 2012, n° 42, de 19 de dezembro de 42 

2012, n° 68, de 6 de dezembro de 2013, e n° 97, de 5 de dezembro de 2014.  Às oito horas 43 

e cinco minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a 44 

tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 45 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do 46 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos 47 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 48 

 49 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO R. ROLIM __________________________________ 50 

Presidente do CAU/PB  51 

 52 
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MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO _________________________________ 53 

Secretária Geral do CAU/PB        54 

 55 

CONSELHEIROS PRESENTES: 56 

 57 

Arq. e Urb. Amélia de Farias Panet Barros             __________________________________ 58 

 59 

Arq. e Urb. Márcia M. Leite Barreiros Visani __________________________________ 60 

 61 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Araújo Peregrino  __________________________________ 62 

 63 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal __________________________________ 64 

 65 

Arq. e Urb. Sônia Matos Falcão                     __________________________________ 66 

 67 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento __________________________________ 68 

 69 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho                 __________________________________ 70 


