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ATA COMPLEMENTAR DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 038, DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos 2 

oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e quarenta e cinco 3 

minutos, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número 4 

mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e 5 

Urbanista Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro. Estiveram presentes os conselheiros 6 

empossados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba – CAU/PB que foram 7 

devidamente convocados na forma regimental: Amélia de Farias Panet Barros, Cristina 8 

Evelise Vieira Alexandre, Silton Henrique do Nascimento, João Cristiano Rebouças Rolim, 9 

Valder de Souza Filho, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e 10 

Ana Sybelle B. B. de Albuquerque. Foi justificada a ausência da conselheira Germana T N. 11 

P. Miranda. Participaram como convidados o conselheiro federal suplente do CAU/PB Fábio 12 

Torres Galisa de Andrade, as conselheiras estaduais suplentes Sônia Matos Falcão, Márcia 13 

M. L. B. Visane, Silvia Regina M. M. H. dos Santos, Carmen Etienette de Oliveira Mello, 14 

Janine Holmes Gualberto e o conselheiro estadual suplente Ernani Henrique dos Santos 15 

Junior, o presidente do IAB/PB Fabiano Melo, o presidente do SINDARQ Fábio Ramos de 16 

Queiroz,  além da gerente geral Andréia Solha, do gerente técnico Daniel Chrockatt, da 17 

assessora de comunicação Fabíola Bessa, da contadora Mônica Smith do assessor jurídico 18 

Welison Silveira, do agente de fiscalização Victor Hugo e o tesoureiro Leonardo Catão. 19 

Dispensada a execução do hino nacional, o presidente interino do CAU/PB abriu a sessão, 20 

Extra Pauta: SINDARQ/PB 1- O presidente do SINDARQ/PB Fabio Queiroz, sugeriu ao 21 

CAU/PB que convide os arquitetos de uma forma geral a fim de participar das reuniões 22 

plenárias, e que esses profissionais confirmem a presença com antecedência. II -  Sugere 23 

ainda que as entidades possam estar presentes em todas reuniões Plenárias do CAU/PB e 24 

não apenas representadas pelo secretário executivo do CEAU-CAU/PB e que essa situação 25 

seja analisada na revisão do Regimento Interno do CAU/PB no art.80. III – Lembrou da 26 

obrigatoriedade do pagamento anuidade sindical. IAB/PB 1 – O presidente do IAB/PB e 27 

Vice-Presidente do IAB/Nacional Fabiano Melo, parabeniza a eleição do presidente 28 

Cristiano Rolim e dos conselheiros eleitos do CAU/PB, parabeniza ainda o Presidente do 29 

CAU/BR reeleito para um novo mandato e solicita que o CAU/PB possa trabalhar em 30 

parceria com as entidades e em especial com o IAB/PB. Informes: Presidência l – O 31 

presidente Cristiano Rolim informou do movimento do Grupo de Amigos da Barreira de 32 

Cabo Branco no dia dez de janeiro de dois mil e quinze. Conselheiro Federal:  O 33 

conselheiro federal Fábio Galisa informou de sua participação na reunião realizada no dia 34 

sete de janeiro de dois mil e quinze no CAU/BR e da eleição para presidente do CAU/BR 35 

para o triênio dois mil e catorze/dois mil e quinze, sendo reeleito o conselheiro federal 36 

Haroldo Pinheiro. Conselheiros Estaduais: Cristina Evelise I – Informou sobre convite 37 

recebido do SINDUSCON-JP a fim de participar de reunião de um grupo de trabalho que 38 

está sendo formado para se reunir com o secretário de planejamento da prefeitura municipal 39 

de João Pessoa e que a mesma solicitou que o convite fosse encaminhado direto ao 40 

CAU/PB, já que a eleição para presidente do CAU/PB seria realizada hoje, e que ela não 41 

seria candidata ao cargo de presidente do CAU/PB. II -  A conselheira Cristina Evelise fez 42 

um breve relato das dificuldades enfrentadas pelo mandato passado e as dificuldades que 43 

deverão ser enfrentadas nesse novo mandato e que os recém-eleitos possam colaborar uns 44 

com os outros para não perdemos de vista tudo o que nos foi confiado nessa eleição. A 45 

conselheira informou que se propõe a ajudar no que for preciso. IAB/PB – O presidente do 46 

IAB/PB informa da anuidade do IAB/PB, que apesar de não ser obrigatória viabiliza as 47 

ações do IAB/PB. O Presidente Cristiano Rolim fez as apresentações de todos os 48 

colaboradores presentes, onde todos tiveram a oportunidade de parabenizar aos conselheiros 49 

recém-eleitos. O presidente Cristiano Rolim solicitou que a conselheira e ex-presidente do 50 

CAU/PB faça a entrega dos tabletes aos conselheiros titulares já que a aquisição foi 51 

realizada no mantado da mesma. A conselheira Cristina Evelise agradeceu e realizou a 52 
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entrega dos referidos tabletes. Às vinte e uma horas e quarenta minutos o presidente 53 

agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 54 

sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 55 

digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste 56 

Conselho. ________________________ e assinada pelo Presidente do CAU/PB. 57 

  58 

Arq. e Urb. João Cristiano Rebouças Rolim __________________________________ 59 

Presidente do CAU/PB         60 


