
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 050, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e quarenta minutos 3 

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

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

PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO. Estiveram presentes os conselheiros 6 

Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Sônia Matos Falcão, Carmen Etienette de Oliveira 7 

Mello, Ernani Henrique dos Santos Junior e Thiago Alcântara Hermínio. Participaram 8 

como convidados a Gerente Geral Andréia Solha e a Assessora de Comunicação Fabíola 9 

Bessa. Foi justificada a ausência do presidente João Cristiano Rebouças Rolim e dos 10 

conselheiros Amélia de Farias Panet, Germana Terceiro Neto P. Miranda, Márcia Mª Leite 11 

Barreiros Visane e do conselheiro Silton Henrique do Nascimento. Dispensada a execução 12 

do hino nacional, o primeiro vice-presidente do CAU/PB abriu a sessão agradecendo a 13 

presença de todos.  Em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: 14 

Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao Quarto 15 

Trimestre do ano de 2015 – Relator: Coordenador da CPFI, Paulo Peregrino; O relator 16 

destacou que foram encaminhados no tempo regimental todos os relatórios das contas que 17 

serão apresentadas para aprovação nesta plenária, em seguida solicitou que a gerente geral 18 

do CAU/PB realizasse uma exposição das referidas contas. Andréia Solha apresentou o 19 

relatório do plano de ação referente ao quarto trimestre e relatou os gastos programados 20 

para o período e os recursos que realmente foram utilizados, expondo ainda as previsões 21 

de arrecadação e o comparativo do que foi arrecadado. O balancete do CAU/PB referente 22 

ao quarto trimestre de dois mil e quinze foi aprovado por unanimidade. Ordem do 23 

dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de dezembro 24 

de dois mil e quinze – Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  Coordenador da CPFI; O 25 

relator realizou a leitura do resumo do balancete e destacou que o mesmo foi apresentado 26 

e discutido na CPFI. O balancete referente ao mês de dezembro de dois mil e quinze 27 

foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Apreciação e aprovação do Balancete 28 

do CAU/PB referente ao mês de janeiro de dois mil e dezesseis – Relator: Conselheiro 29 

Paulo Peregrino -  Coordenador da CPFI; O relator realizou a leitura do resumo do 30 

balancete e destacou que o mesmo foi apresentado e discutido na CPFI. O balancete 31 

referente ao mês de janeiro de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade. 32 

Informes: Presidência I: O Primeiro Vice-Presidente informa que o Presidente do 33 

CAU/PB Cristiano Rolim, viajou ao Rio de Janeiro afim de participar da Primeira Plenária 34 

Ampliada do ano de dois mil e dezesseis. Conselheiros I: Ricardo Vidal informou que a 35 

Comissão de Ética iniciará diálogos com a Comissão de Exercício Profissional, afim de 36 

promover palestras junto as universidades para tratar do Exercício Ilegal da Profissão. 37 

Às dezenove horas e trinta minutos, o Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, e, 38 

não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura 39 

da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia 40 

Valéria Pinho do Nascimento Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente 41 

e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 42 

  43 
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