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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 051, DO CONSELHO DE 1 

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

de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, iniciou-se a 3 

sessão 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, Sônia 6 

Matos Falcão, Silton Henrique do Nascimento, Valder de Souza Filho, Ricardo Victor de 7 

Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e participaram como convidados, a gerente 8 

geral Andréia Solha, a assessora de comunicação Fabíola Bessa e o assessor jurídico Welison 9 

Silveira. Foi justificada a ausência da conselheira estadual Márcia M. L. B. Visane. Dispensada 10 

a execução do hino nacional, o primeiro vice-presidente do CAU/PB abriu a sessão, 11 

agradecendo a presença de todos e em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que 12 

segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação das Atas das Plenárias Ordinárias do 13 

CAU/PB nº 049 e 050/2015 – Relator Primeiro vice-presidente Paulo Peregrino – As 14 

referidas atas foram aprovadas por unanimidade.  Ordem do dia II: Apreciação e aprovação 15 

dos Balancetes do CAU/PB referente aos meses de janeiro e fevereiro de dois mil e 16 

dezesseis – Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  Coordenador da CPFI; O relator 17 

realizou a leitura dos resumos dos balancetes e destacou que os mesmos foram apresentados e 18 

discutidos na CPFI-CAU/PB. O balancete referente ao mês de janeiro e fevereiro de dois 19 

mil e dezesseis foram aprovados por unanimidade.  Ordem do dia III: Apreciação e 20 

aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao Primeiro Trimestre do ano de 2016 – 21 

Relator: Coordenador da CPFI, Paulo Peregrino; O relator destacou que foram 22 

encaminhados no tempo regimental todos os relatórios das contas que serão apresentadas para 23 

aprovação nesta plenária, em seguida solicitou que a gerente geral do CAU/PB realizasse uma 24 

exposição das referidas contas. Andréia Solha apresentou o relatório do plano de ação referente 25 

ao primeiro trimestre de dois mil e dezesseis e relatou os gastos programados para o período e 26 

os recursos que realmente foram utilizados, expondo ainda as previsões de arrecadação e o 27 

comparativo do que foi arrecadado. O balancete do CAU/PB referente ao primeiro 28 

trimestre de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade.  Ordem do dia V: 29 

Homologação do Ad Referendum, referente Relatório de Gestão do CAU/PB para o TCU 30 

referente ao exercício de 2015 – Relator: Coordenador da CPFI, Paulo Peregrino; O 31 

primeiro vice-presidente   Extra Pauta I: Alteração do horário das reuniões –plenárias para o 32 

horário da manhã – Relator primeiro vice-presidente Paulo Peregrino 33 

Informes: O primeiro vice-presidente Paulo Peregrino: I – II –  III -  O presidente também 34 

informou que a colaboradora Mércia Valéria Pinho continuará apoiando as comissões, no 35 

entanto a colaboradora Yngrid Cabral passará a prestar assessoria direta às comissões do 36 

CAU/PB. IV – O presidente sugeriu que o coordenador de cada comissão convide os 37 

conselheiros suplentes a estarem presentes nas reuniões e que a CED e CEPEF-CAU/PB 38 

solicitem o engajamento dos referidos suplentes. V – O presidente informou que o 39 

SINDARQ/PB entrou com uma ação judicial contra o CAU/PB, afim de que o CAU/PB realize 40 

a fiscalização quanto ao pagamento da contribuição sindical. O presidente esclarece que o 41 

presidente do SINDARQ/PB já havia solicitado a realização dessa fiscalização e já havia sido 42 

negado no CEAU, na diretoria e na plenária do CAU/PB. VI – Também nessa ocasião o 43 

presidente informou que a procuradoria da Prefeitura Municipal de João Pessoa, solicitou ao 44 

SINDUSCON que fosse contratado um consultor para realizar uma revisão no Código de 45 

Urbanismo. Em reunião no CAU/PB, o arquiteto e urbanista Fábio Queiroz relatou que o 46 

arquiteto e urbanista Valério Tomaz havia sido contratado para fazer tal revisão e que estavam 47 

acontecendo reuniões no SINDUSCON contando com a presença do próprio Fábio Queiroz e 48 

dos arquitetos e urbanistas Fábio Galisa e Paulo Macêdo. Nessa ocasião o presidente do 49 

CAU/PB registrou em ata que o conselheiro Fábio Galisa não estava representando o CAU/PB 50 

nas reuniões sobre a revisão do código. O presidente também informou que está aguardando 51 

que o SINDUSCON oficialize o convite ao CAU/PB, para que possamos tomar posicionamento 52 
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sobre a maneira como está sendo tratada essa revisão pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. 53 

VII – Eleições do CDU – O presidente solicitou ao assessor jurídico Welison Silveira que o 54 

mesmo realizasse um breve relato da eleição do CDU deste ano. O assessor jurídico ressaltou 55 

que houve um acompanhamento antes mesmo da saída do edital e que o CAU/PB foi pego de 56 

surpresa ao saber que uma empresa estava usando o CNPJ do CAU/PB indevidamente e por 57 

essa razão não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal. Asseverou que todas as 58 

informações foram relatadas ao CDU sem sucesso, tendo a candidatura do CAU/PB sido 59 

indeferida. Também foram indeferidas as candidaturas do IAB.pb e do Senge por motivos 60 

diversos e que o CRECI não se fez presente na eleição, por essa razão restou uma vaga a ser 61 

preenchida e será lançado um novo edital para realização de nova eleição e preenchimento da 62 

vaga citada. Ao retomar a palavra o presidente informou que estão sendo tomadas medidas 63 

judiciais para elucidar e punir a empresa que utilizou indevidamente o CNPJ do CAU/PB. O 64 

conselheiro federal Fábio Galisa esclareceu que no ano de dois mil e quinze aconteceram 65 

apenas duas reuniões no CDU e ressaltou que em nenhuma dessas Reuniões Plenárias houve 66 

aprovação de Regimento, asseverando que recebeu o referido regimento em sua residência, o 67 

que causou estranheza. O presidente Cristiano Rolim solicitou ao conselheiro federal Fábio 68 

Galisa que caso existam, apresente as atas que foram aprovadas a mudança do Regimento 69 

Eleitoral do CDU e solicitou também ao já referido conselheiro que marque uma reunião deste 70 

presidente, do próprio conselheiro e do assessor jurídico do CAU/PB junto ao CDU, afim de 71 

entender como será o edital dessa eleição e fazer uma defesa da importância do CAU naquele 72 

conselho. Conselheira Amélia Panet: I - A conselheira relatou algumas das ações da CEPEF-73 

CAU/PB no ano de dois mil e quinze, a exemplo do Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas, 74 

trabalho esse que deverá ser publicado em abril, tendo como objetivo posicionar o CAU/PB 75 

dentro da gestão pública das cidades e colaborar com os programas de governo que se 76 

interessem em aderir ou se acostar às posições deste Conselho.  II – A conselheira também 77 

enfatizou os eventos que o CAU/PB se fez presente através da CEPEF-CAU/PB, sendo eles 78 

“Cidade Censurada” com estudantes da UFPB, discutindo a questão da violência urbana, os 79 

quarenta anos do curso de arquitetura e urbanismo da UFPB e a colaboração no ATHIS – 80 

Evento sobre Assistência Técnica. A conselheira Amélia Panet também sugeriu ao CAU/PB 81 

estender às demais Universidades a homenagem que hoje é feita ao aluno com o maior CRE da 82 

UFPB e que aconteça um estudo para que seja viabilizado um selo de qualidade em relação aos 83 

cursos de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba a exemplo do selo que hoje é fornecido aos 84 

cursos de direito pela OAB. Solicitou ainda que sejam retomadas as propostas da época da 85 

campanha e que se encontre um caminho de comunicação mais dinâmico. Conselheiro Paulo 86 

Peregrino: Com a palavra o conselheiro Paulo Peregrino enfatizou que havia acabado de 87 

receber parabéns de Guilherme Amaral contador do CAU/BR, pelo desempenho nas entregas 88 

da prestação de contas do ano de dois mil e quinze. Na ocasião o conselheiro fez questão de 89 

constar em ata o desempenho da equipe de colaboradores do CAU/PB e sua presteza. 90 

Conselheiro Silton Henrique: O conselheiro Silton asseverou que o ano de dois mil e quinze 91 

foi um ano muito interessante para a comissão de ética, onde aconteceram várias discussões 92 

sobre Reserva Técnica, inclusive uma reunião na sede do CAU/PB com os representantes dos 93 

três clubes de lojistas da cidade. Destacou a sua participação nos eventos promovidos pelo 94 

CAU/PB e destacou que a CED-CAU/PB entra o ano de dois mil e dezesseis com um vasto 95 

material a ser distribuído nas universidades e outros eventos que se achar necessário. Ressaltou 96 

também os protocolos e processos que foram julgados e finalizados pela CED-CAU/PB. 97 

Conselheiro Valder de Souza: O conselheiro Valder de Souza informou que substituiu a 98 

conselheira Cristina Evelise, pelo fato da mesma se encontrar de licença e ressalta haver alguns 99 

processos pendentes na COA-CAU/PB a exemplo da reestruturação das funções de cada 100 

funcionário. Nesta ocasião o presidente Cristiano Rolim solicitou que na primeira reunião de 101 

cada comissão tenha um treinamento de trâmite do SICCAU e sobre as especificações de cada 102 

comissão, treinamento esse ministrado pelo assessor jurídico Welison Silveira.  Às vinte e uma 103 

horas e dez minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a 104 
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tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada 105 

pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 106 

Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram 107 

presentes à sessão. 108 

  109 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO R. ROLIM __________________________________ 110 

Presidente do CAU/PB  111 

 112 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO _________________________________ 113 

Secretária Geral do CAU/PB          114 

 115 

CONSELHEIROS PRESENTES: 116 

 117 

Arq. e Urb. Amélia de Farias Panet Barros             __________________________________ 118 

 119 

Arq. e Urb. Márcia M. L. B. Visane   __________________________________ 120 

 121 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Peregrino   __________________________________ 122 

 123 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal  __________________________________ 124 

 125 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento           __________________________________ 126 

 127 

Arq. e Urb. Sônia matos Falcão    __________________________________ 128 

 129 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________   130 


