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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 039, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e quatro dias do 2 

mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, 3 

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

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

presidência do Arquiteto e Urbanista JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM. 6 

Estiveram presentes os conselheiros Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro, Cristina Evelise 7 

Vieira Alexandre, Germana Terceiro Neto P. Miranda, Silton Henrique do Nascimento, 8 

Valder de Souza Filho, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e 9 

Thiago Alcântara Hermínio. Participaram como convidados o arquiteto e urbanista Walter 10 

Muniz da cidade de São João do Rio do Peixe/PB, a conselheira estadual suplente Ana 11 

Sybelle B. B. de Albuquerque, o presidente do IAB/PB e secretário executivo do CEAU-12 

CAU/PB Fabiano Melo, além da gerente geral Andréia Solha, do gerente técnico Daniel 13 

Chrockatt, da assessora de comunicação Fabíola Bessa e do assessor jurídico Welison 14 

Silveira. Foi justificada a ausência da conselheira Amélia Panet. Dispensada a execução do 15 

hino nacional, o presidente do CAU/PB abriu a sessão agradecendo à presença de todos.  Em 16 

seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação 17 

e aprovação da Ata da Plenária Extraordinária do CAU/PB 013/2015 – Relator 18 

presidente Cristiano Rolim; A Ata mencionada foi apreciada e aprovada por unanimidade, 19 

com pedido de ajuste pelo conselheiro Ricardo Vidal na linha 36 e pelo conselheiro 20 

Aristóteles nas linhas 41 e 102, o que foi corrigido de imediato. Ordem do dia II: 21 

Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de janeiro de dois 22 

mil e quinze – Relator conselheiro Paulo Peregrino – O presidente passou a palavra ao 23 

conselheiro Paulo Peregrino, que apresentou o resumo do balancete, informando que foram 24 

realizadas as devidas conciliações e aprovado por unanimidade pela Coordenação de 25 

Finanças. Em regime de votação, o balancete, objeto da presente deliberação, foi 26 

aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Conselheiros: Criar artigos e notícias 27 

para alimentar as redes sociais/Clipping Semanais – Relator presidente Cristiano 28 

Rolim; O presidente informou aos conselheiros sobre a assinatura dos jornais de circulação 29 

local, e que a assessora de comunicação está realizando clipping dos assuntos que trata da 30 

arquitetura e urbanismo, como também realizando o arquivamento dessas matérias. O 31 

presidente solicita a colaboração dos conselheiros no sentido de alimentar os sites e redes 32 

sociais do CAU/PB, trazendo notícias e artigos para que sejam publicados. O presidente 33 

passou a palavra a assessora de comunicação Fabíola Bessa, que ponderou o fato de que na 34 

arquitetura existem muitos assuntos interessantes que ao serem publicados no site, podem se 35 

tornar pauta, para serem repercutidos em sites, revistas e até mesmo na televisão, o que é 36 

chamado de mídia espontânea. Esclareceu que essa é uma forma de tornar o conselho mais 37 

visível para sociedade e que precisa da ajuda de todos os conselheiros no sentido de que seja 38 

pautada com notícias e artigos. Informa ainda que o site do CAU/PB é alimentado 39 

diariamente. A conselheira Cristina Evelise faz uma observação no sentido de que quando 40 

um conselheiro for solicitado para fazer uma entrevista representando o CAU/PB, é 41 

necessário que seu depoimento esteja alinhado com a legislação do CAU, para evitar 42 

polêmicas desnecessárias. A assessora de comunicação relatou ainda a dificuldade que teve 43 

ao contatar alguns conselheiros para falar junto aos jornais locais a respeito da poluição 44 

visual da cidade de João Pessoa. Ordem do dia IV: Protocolo SICCAU 211460 – 45 

Solicitação de dispensa de anuidade da arquiteta e urbanista Eunice Caldas Sobrinho – 46 

Relator Conselheiro Ricardo Vidal; O relator fez uma explanação sobre o processo da 47 

profissional e deu o seu parecer pelo indeferimento da solicitação, já que não foi apresentado 48 

nenhuma prova e nem os seus dados foram migrados com inconsistência do antigo sistema. 49 

Após uma longa discussão pelos conselheiros e solicitações de esclarecimentos ao assessor 50 

jurídico e ao gerente técnico e de fiscalização. Foi aprovado por unanimidade o parecer 51 

do Relator pelo indeferimento do pedido. Extra Pauta: O Conselheiro Valder de Souza, 52 
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comunica que a Energisa pretende mudar a sua legislação para execução/projetos elétricos 53 

no que diz respeito aos medidores de energia, interferindo diretamente nos direitos autorais 54 

dos arquitetos. O CAU/PB delibera sobre o apoio ao conselheiro Valder de Souza para ir de 55 

encontro a esse tipo de comportamento da concessionária de energia no estado da Paraíba. 56 

Em regime de votação, objeto da presente deliberação, foi aprovado por unanimidade. 57 

Informes: CEAU-CAU/PB – O presidente Cristiano Rolim passou a palavra para Fabiano 58 

Melo Presidente do IAB/PB e secretário executivo do CEAU-CAU/PB, Fabiano Melo falou 59 

dos encaminhamentos das demandas da última reunião do CEAU-CAU/PB, que foram 60 

originadas pelo IAB/PB e acolhidas pelo SINDARQ/PB, com envio de ofícios 61 

encaminhados ao CAU/PB, que trata da solicitação do IAB e do SINDARQ/PB em 62 

participar de forma ativa e contribuir com as discussões sobre políticas urbanas, e da 63 

programação cultural que o IAB/PB já fez no ano passado e que neste ano deseja aumentar a 64 

participação do conselho e entidades. Informou da reunião do CONPEC, que acontecerá dia 65 

vinte e cinco de fevereiro do ano corrente, a pauta será o projeto da lagoa do parque Solon 66 

de Lucena. A conselheira Cristina Evelise solicitou uma parte e esclareceu que a reunião foi 67 

cancelada e será remarcada posteriormente. Esclareceu também que tomou conhecimento 68 

desse fato pelo coordenador de Arquitetura e Ecologia Gustavo Nóbrega, quando foi 69 

indagado pela conselheira, afim de convidar para a referida reunião o presidente do CAU/PB 70 

e o arquiteto Marco Santana autor do projeto da lagoa. O presidente Cristiano Rolim 71 

esclareceu que esteve presente na reunião no IPHAEP em que o autor do projeto da lagoa 72 

apresentou o já referido projeto. A conselheira Cristina Evelise informa que na próxima 73 

quinta-feira acontecerá a segunda audiência pública no Ministério Público sobre a lagoa do 74 

parque Solon de Lucena. O secretário executivo do CEAU-CAU/PB informa que nos dias 75 

vinte e oito, vinte e nove e trinta do mês de março do corrente ano acontecerá a reunião da 76 

diretoria nacional do IAB, onde haverá uma programação cultural e os conselheiros do 77 

CAU/PB estão convidados. Presidência: Ao retomar a palavra o presidente Cristiano Rolim 78 

informou a respeito dos ofícios recebidos 001/2015 do IAB/PB e 002/2015 do 79 

SINDARQ/PB em relação a esses ofícios o presidente esclareceu que será criado um GT – 80 

Política Urbana dentro da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação. E em 81 

relação ao outro ofício 002/2015 do IAB/PB será pautada no CEAU-CAU/PB, para uma 82 

agenda em comum. O presidente informou também que nos dias vinte e seis e vinte e sete do 83 

mês de fevereiro estará em Brasília para reunião do Fórum dos Presidentes do CAU/UF e 84 

Plenária Ampliada do CAU/BR respectivamente. Diretoria: I – Silton Henrique: O 85 

conselheiro informou que a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/PB encaminhará ofício 86 

às empresas de Arquitetura e Urbanismo cadastradas no CAU/PB, reiterando a importância 87 

do recolhimento da RRT. O conselheiro informou ainda que a profissional Annelise da 88 

Costa Lacerda será notificada sobre o fato de apesar de já exercer a profissão há bastante 89 

tempo, só recentemente efetuou o seu registro junto a esse Conselho. Assessoria Jurídica: 90 

O assessor jurídico do CAU/PB, informou que o processo judicial do CAU/PR já está 91 

concluso desde o dia doze de dezembro de dois mil e catorze e retoma a validade da 92 

resolução 51 do CAU/BR. O conselheiro Aristóteles Cordeiro começou uma discussão a 93 

respeito da resolução cinquenta e um, no que tange as atribuições privativas dos arquitetos. 94 

A conselheira Cristina Evelise esclareceu que, concorda em parte com a fala do conselheiro 95 

Aristóteles Cordeiro e diz acreditar que algumas resoluções precisam ser revistas.  O 96 

assessor Jurídico, informou que o senador Cássio Cunha Lima estará apresentando projeto 97 

de Lei para que arquitetos e urbanistas possam ter dois vínculos com o serviço público.   98 

Gerência Geral: I - A gerente geral informou que já estar sendo elaborando o relatório de 99 

Gestão TCU do exercício dois mil e catorze. O prazo para envio da versão preliminar do 100 

relatório ao CAU/BR é dia nove de março. Considerando que esta é a data da reunião da 101 

comissão de planejamento e finanças e que sua aprovação ao relatório se faz necessária, 102 

considerando também que o conteúdo do documento é muito extenso, solicitou que os 103 

membros da comissão realizem leitura prévia do documento trazendo para à reunião apenas 104 
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os destaques, afim de que tenhamos tempo hábil para enviar o relatório no mesmo dia para o 105 

CAU/BR, já com as correções que se fizerem necessárias e a deliberação da CPFI-CAU/PB. 106 

Interesses Gerais – O conselheiro Thiago trouxe um ofício do CAU/IESP, solicitando um 107 

patrocínio do CAU/PB para realização de um concurso para logotipo do curso de 108 

Arquitetura e Urbanismo do IESP – CAU/IESP. O Presidente solicita que na forma 109 

regimental todos os informes deverão seguir através de e-mail para secretária geral do 110 

CAU/PB. Às vinte e uma hora o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo 111 

mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata 112 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do 113 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos 114 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 115 
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