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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 054, DO CONSELHO DE 1 

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

de julho do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e catorze minutos, iniciou-se a sessão na 3 

sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, 4 

nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista Paulo Sérgio Araújo Peregrino. 5 

Estiveram presentes os conselheiros: Ernani Henrique dos Santos Junior, Sônia Matos Falcão, 6 

Márcia Maria L. B. Visani, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, e Silton Henrique do 7 

Nascimento. Participaram como convidados o assessor jurídico Welison Silveira e a gerente 8 

geral Andréia Solha. Foi justificada a ausência do presidente do CAU/PB João Cristiano 9 

Rebouças Rolim e da conselheira estadual Amélia de Farias Panet Barros. Dispensada a 10 

execução do hino nacional e invertida a ordem da pauta, o primeiro vice-presidente do CAU/PB 11 

abriu a sessão, agradecendo a presença de todos e em seguida deu seguimento às deliberações na 12 

ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária do 13 

CAU/PB nº 053/2016 – Relator Primeiro Vice-Presidente Paulo Peregrino – A referida ata foi 14 

aprovada pelos conselheiros presentes, com a abstenção do conselheiro Silton Henrique do 15 

Nascimento por não ter participado da Reunião Plenária de que trata a ata.  Ordem do dia 16 

II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de junho de dois mil e 17 

dezesseis – Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  Coordenador da CPFI; O relator realizou a 18 

leitura dos resumos do balancete, destacou que os mesmos foram apresentados e discutidos na 19 

CPFI-CAU/PB e encaminhados via e-mail para os conselheiros. O balancete referente ao mês 20 

de junho de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: 21 

Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao segundo trimestre do ano 2016 – 22 

Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator passou a palavra para 23 

a gerente geral, Andréia Solha que realizou a demonstração dos relatórios referentes ao segundo 24 

trimestre do ano de dois mil e dezesseis. Com a palavra, o relator esclareceu que todos os 25 

relatórios foram encaminhados aos conselheiros no tempo regimental. O balancete referente ao 26 

segundo trimestre do ano de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade.   Ordem 27 

do dia IV: Homologação da Deliberação Plenária AD REFERENDUM número dois de oito de 28 

julho de dois mil e dezesseis – Relator 1º vice-presidente Paulo Peregrino; o relator passou a 29 

palavra à gerente geral, Andréia Solha que apresentou a reprogramação do Plano de Ação e 30 

Orçamento do ano de dois mil e dezesseis, do que tratou a Deliberação Ad Referendum nº 31 

02/2016. Reprogramação essa que já foi analisada na CPFI-CAU/PB, conforme asseverou o 32 

relator.  Em regime de votação, a Deliberação Plenária AD REFERENDUM foi aprovada 33 

por unanimidade. Informes: I -  O presidente em Exercício, Paulo Peregrino realizou a leitura 34 

da carta de renúncia da conselheira estadual titular do CAU/PB Germana Terceiro Neto Parente 35 

Miranda. Todos os conselheiros presentes demonstraram surpresa, tristeza e insatisfação com os 36 

argumentos usados pela conselheira na referida carta. Os conselheiros presentes ressaltaram o 37 

comportamento e comprometimento do ex-conselheiro do CAU/PB, Aristóteles Lobo 38 

Magalhães Cordeiro. II – O presidente em exercício Paulo Peregrino solicitou ao assessor 39 

jurídico Welison Silveira que realizasse uma consulta de como poderão ser preenchidas as vagas 40 

dos conselheiros que se encontrassem em vacância. III – A conselheira Sônia Matos realizou um 41 

questionamento no sentido de entender o fato do SICCAU ter a possibilidade de emitir uma 42 

RRT após um acordo de pagamento, mesmo que esse pagamento não seja cumprido. Paulo 43 

Peregrino enfatizou que está sendo estudado uma maneira de alterar o sistema. Sônia Matos 44 

também asseverou que em outros conselhos são emitidos e cobrados os RRT’S de cargo e 45 

função. Andréia Solha enfatizou que ao fazer alguns relatórios constatou que foram emitidos 46 

mais de seiscentos RRT’S e que constou o pagamento apenas da metade desses RRT’S. Com a 47 

palavra Sônia Matos disse acreditar que os RRT’S são emitidos, levados à prefeitura e são 48 

aceitos sem a verificação da realização do pagamento da RRT apresentada. Paulo Peregrino 49 

ressaltou a necessidade de rever as liberações de RRT’S pelo sistema.  Às nove horas e trinta e 50 

um minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu 51 

por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 52 
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presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária 53 

Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à 54 

sessão. 55 

  56 

Arq. e Urb. PAULO SÉRGIO A. PEREGRINO __________________________________ 57 

Presidente em Exercício 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. Ernani Henrique dos Santos Junior __________________________________ 65 

 66 

Arq. e Urb. Márcia M. L. B. Visani   __________________________________ 67 

 68 

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

 70 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento __________________________________  71 

 72 

Arq. e Urb. Sônia Matos Falcão    __________________________________  73 


