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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 052, DO CONSELHO DE 1 

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

maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e vinte e cinco 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: Sônia Matos Falcão, Márcia Maria L. 6 

B. Visani, Valder de Souza Filho, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo 7 

Peregrino e participou como convidada a conselheira Janine Holmes Gualberto, além da 8 

gerente geral Andréia Solha, da assessora de comunicação Fabíola Bessa e do assessor jurídico 9 

Welison Silveira. Foi justificada a ausência da conselheira estadual Amélia de Farias Panet 10 

Barros e do conselheiro Silton Henrique do Nascimento. Dispensada a execução do hino 11 

nacional, o presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e em 12 

seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e 13 

aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB nº 051/2016 – Relator Presidente Cristiano 14 

Rolim – A referida ata foi aprovada por unanimidade.  Ordem do dia II: Apreciação e 15 

aprovação do Balanço e Balancete do CAU/PB referente ao mês de abril de dois mil e dezesseis 16 

– Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  Coordenador da CPFI; O relator realizou a leitura dos 17 

resumos do balanço e balancete, destacou que os mesmos foram apresentados e discutidos na 18 

CPFI-CAU/PB e encaminhados via e-mail para os conselheiros. O balanço e balancete 19 

referente ao mês de abril de dois mil e dezesseis foram aprovados por unanimidade.  20 

Ordem do dia III: Apreciação e aprovação do Relatório do CAU/PB referente ao primeiro 21 

quadrimestre do ano de 2016 – Relator: Coordenador da CPFI, Paulo Peregrino; O relator 22 

destacou que foram encaminhados no tempo regimental todos os relatórios das contas que serão 23 

apresentadas para aprovação nesta plenária, em seguida solicitou que a gerente geral do 24 

CAU/PB realizasse uma exposição das referidas contas. Andréia Solha apresentou o relatório 25 

referente ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezesseis. O Relatório do CAU/PB referente 26 

ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade.  Ordem 27 

do dia IV: Homologação da alteração do Regimento Interno do CAU/PB – Relator: Presidente 28 

Cristiano Rolim; O presidente ressaltou que foi encaminhado para todos os conselheiros o 29 

regimento Interno com o destaque das alterações a serem aprovadas e em seguida passou a 30 

palavra ao assessor jurídico, que apresentou as alterações e esclareceu as dúvidas dos 31 

conselheiros e após a análise do conselho, a alteração do Regimento Interno do CAU/PB foi 32 

aprovado por unanimidade. Ordem do dia V: Ofício Circular CAU/BR 026/2016 - 33 

Anteprojeto de Resolução que dispõe sobre anuidades e negociação de seus valores devidos aos 34 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) – Relator: 35 

Coordenador Paulo Peregrino; O relator expôs o ofício e esclareceu que o mesmo foi analisado 36 

pela CPFI-CAU/PB, em seguida descreveu a deliberação da comissão. O conselho analisou as 37 

considerações do coordenador da CPFI e votou por unanimidade em conformidade com a 38 

comissão de finanças do CAU/PB, a partir do exposto no art. 5º, § 1º e art. 7º, § 1º, que 39 

será solicitado ao CAU/BR a implantação de um mecanismo que informe acerca da data 40 

que o profissional tomou ciência via SICCAU de sua dívida e abriu negociação, levando 41 

em consideração que só a partir da obtenção de tais informações é que todos os prazos 42 

poderão ser estimados e cumpridos. A informação deverá seguir para o CAU/BR 43 

respondendo ao ofício encaminhado via SICCAU. INFORMES: O Presidente Cristiano 44 

Rolim informou a respeito da nova etapa da campanha do Código de Ética lançada pelo 45 

CAU/BR, informou também que no último sábado dia vinte e oito de maio aconteceu o 46 

Seminário para discutir as diretrizes conceituais para o Memorial da Arquitetura Paraibana, nas 47 

dependências do IAB.pb com a palestra da arquiteta e museóloga Maria Botelho. O conselheiro 48 

Ricardo Vidal informou a respeito do projeto de Lei que obriga as novas edificações de João 49 

pessoa a terem o teto verde. O presidente Cristiano Rolim sugeriu que o conselheiro Ricardo 50 

Vidal encaminhasse este assunto para a CEPEF-CAU/PB. Às dez horas e trinta minutos o 51 

presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada 52 
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a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 53 

digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste 54 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 55 

  56 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO R. ROLIM __________________________________ 57 

Presidente do CAU/PB  58 

 59 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO _________________________________ 60 

Secretária Geral do CAU/PB          61 

 62 

CONSELHEIROS PRESENTES: 63 

 64 

Arq. e Urb. Márcia M. L. B. Visane   __________________________________ 65 

 66 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Peregrino   __________________________________ 67 

 68 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal  __________________________________ 69 

 70 

Arq. e Urb. Sônia matos Falcão    __________________________________ 71 

 72 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________   73 


