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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO - CEAU-CAU/PB N° 001. Aos vinte e seis dias do 2 

mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta minutos, iniciou-se a 3 

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

de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano 5 

Rebouças Rolim. Estiveram presentes o representante do SINDARQ-PB Arquiteto e 6 

Urbanista Fábio Ramos Queiroz e o representante do IAB-PB Arquiteto e Urbanista Fabiano 7 

de Melo Duarte Rocha. Participou como convidado o assessor jurídico do CAU/PB, Welison 8 

Silveira.  Aberta a sessão foi justificada a ausência da coordenadora da comissão de 9 

exercício profissional, ensino e formação arquiteta e urbanista Amélia de Farias Panet 10 

Barros. O presidente agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações na 11 

ordem que segue: Ordem do dia I: Eleição do Secretário Executivo do Colegiado 12 

Permanente das Entidades de Arquitetura e Urbanismo-CEAU-CAU/PB - Após as devidas 13 

ponderações foi aprovado por unanimidade o nome do arquiteto e urbanista Fabiano de 14 

Melo Duarte Rocha como secretário executivo do CEAU-CAU/PB. Ordem do dia II: 15 

Aprovação do Caléndário de reuniões do CEAU-CAU/PB, referente ao exercício 2015 – O 16 

represente do SINDARQ/PB sugeriu que as reuniões do CEAU-CAU/PB fossem realizadas 17 

no mesmo dia das reuniões plenárias. O representante do IAB/PB indagou a necessidade da 18 

reunião ser mensal. A pós as discussões pertinentes foi aprovado por unanimidade que as 19 

reuniões seriam realizadas nos mesmos dias das reuniões plenárias, das dezessete e 20 

trinta horas às dezoito e quinze com exceção no mês de fevereiro que será dia 10 às 21 

dezessete e trinta horas.  Ordem do dia III: Modificação do Regimento – Houve uma 22 

discussão, onde foi aprovado que houvesse uma solicitação da modificação do Regimento 23 

Interno do CAU/PB, no tocante a representação estudantil das entidades de ensino de 24 

Arquitetura, desta forma ficando apenas um representante estudantil das entidades de ensino 25 

de arquitetura e uma outra proposta no sentido que a eleição para vice-presidente do 26 

CAU/PB seja realizada no mesmo dia que a eleição para presidente do CAU/PB. Ordem do 27 

dia IV: Criação de Grupo de Trabalho – O presidente Cristiano Rolim declarou que 28 

solicitou ao CAU/BR informações sobre a possibilidade jurídica de comissão de trabalho 29 

com a participação dos conselheiros suplentes, e que enquanto não houver uma resposta 30 

nesse sentido, poderia se pensar em uma formação de grupos de trabalhos.  Informes: Não 31 

houve.  Interesses Gerais: Presidência I – O presidente solicitou a secretária geral que nos 32 

informativos da Plenária, o primeiro item seja o do CEAU-CAU/PB na forma regimental. II 33 

– Serão encaminhados ofícios aos diretórios acadêmicos das universidades, solicitando a 34 

presença de um representante estudantil das entidades de arquitetura nas reuniões do CEAU-35 

CAU/PB. III – O representante do IAB/PB relatou que duas das demandas que o IAB/PB 36 

trará para o CEAU-CAU/PB, será uma cultural e a outra relacionada a Política Urbana e 37 

sugeriu ainda que através do CEAU-CAU/PB poderá ser discutida Política Urbana, 38 

enquanto não se forma uma comissão especifica. O Presidente agradeceu a presença de 39 

todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, às onze horas e vinte e 40 

cinco minutos, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, 41 

vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste 42 

Conselho, e assinada pela Presidente e pelos Membros que se fizeram presentes à sessão. 43 

 44 

 45 

Arq e Urb. João Cristiano Rebouças Rolim  __________________________________ 46 

Presidente do CAU/PB      47 

 48 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 49 

Secretária Geral do CAU/PB     50 

 51 

MEMBROS PRESENTES: 52 
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 53 

Arq. e Urb. Fábio Ramos Queiroz   __________________________________ 54 

 55 

Arq. e Urb. Fabiano de Melo Duarte Rocha            __________________________________ 56 


