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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 056, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e três minutos, iniciou-3 

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 5 

Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os conselheiros: 6 

Amélia de Farias Panet, Sônia Matos Falcão, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Paulo 7 

Sérgio de Araújo Peregrino e Silton Henrique do Nascimento. Participaram como 8 

convidados o conselheiro federal Hélio Cavalcanti da Costa Lima, o assessor jurídico 9 

Welison Silveira, a assessora de comunicação Fabíola Bessa e a gerente geral Andréia 10 

Solha. Foi justificada a ausência dos conselheiros titulares do CAU/PB, Valder de 11 

Souza Filho e Márcia Maria L. B. Visani. Dispensada a execução do hino nacional e 12 

invertida a ordem da pauta, o presidente do CAU/PB abriu a sessão, agradecendo a 13 

presença de todos e em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: 14 

Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária do CAU/PB nº 15 

055/2016 – Relator Presidente Cristiano Rolim; O item foi retirado de pauta, por não 16 

ter sido enviado em tempo hábil para a apreciação dos conselheiros. Ordem do 17 

dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de agosto 18 

de dois mil e dezesseis – Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  Coordenador da 19 

CPFI-CAU/PB; O relator realizou a leitura dos resumos do balancete, destacou que os 20 

mesmos foram apresentados e discutidos na CPFI-CAU/PB e que foram encaminhados 21 

via e-mail para os conselheiros. O balancete referente ao mês de agosto de dois mil 22 

e dezesseis foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Homologação do 23 

Processo 010/2016-CPFI-CAU/PB – Protocolo 419848/2016 – Cobrança de anuidades 24 

– Interessada: Juliana Gaião Aranha. Relator: Conselheiro Paulo Peregrino -  25 

Coordenador da CPFI-CAU/PB; O conselheiro Paulo Peregrino relatou que o processo 26 

se tratava da solicitação de anulação de cobrança de anuidade e ressaltou que a 27 

interessada comprovou através de documentos emitidos pelo CREA que seu registro 28 

se encontrava interrompido na época da migração entres os Conselhos CREA/CAU. 29 

Após as devidas discussões ficou aprovado por unanimidade o pedido de 30 

impugnação da Notificação Administrativa, objeto do Processo 010/2016-CPFI-31 

CAU/PB – Protocolo 4198482016 – Cobrança de anuidade. O plenário solicitou 32 

que seja encaminhada à profissional uma correspondência que explique o que 33 

aconteceu e um pedido de desculpas Ordem do dia IV: Apreciação e aprovação do 34 

Relatório Quadrimestral da execução do Plano de Ação 2016 (2º Quadrimestre) – 35 

CAU/PB. Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator 36 

passou a palavra para a gerente geral Andréia Solha que realizou a apresentação do 37 

Relatório Quadrimestral da execução do Plano de Ação 2016. Foi aprovado por 38 

unanimidade o Relatório Quadrimestral da execução do Plano de Ação 2016 (2º 39 

Quadrimestre) – CAU/PB. Ordem do dia V: Apreciação e aprovação do Plano de 40 

Ação e Orçamento do CAU/PB – Exercício 2017; relator conselheiro Paulo Peregrino – 41 

coordenador da CPFI/PB; O relator passou a palavra para a gerente geral Andréia 42 

Solha que realizou à apresentação do Plano de Ação para o ano de 2017. Após as 43 

devidas discussões e esclarecimentos, ficou aprovado por unanimidade o Plano de 44 

Ação e Orçamento do CAU/PB, exercício 2017. Ordem do dia VI Julgamento do 45 

processo nº 003/2016/CEPEF – Protocolo SICCAU nº 343913/2016 – Denúncia sobre 46 

venda de projetos via website por preços aviltantes. Relator conselheiro Silton Henrique 47 

membro da CED-CAU/PB; O item foi retirado de pauta, devido ter sido 48 

encaminhado a plenária sem o voto do relator. 5.  Interesses Gerais: 5.1 - O 49 

presidente Cristiano Rolim solicitou ao assessor jurídico que orientasse a assessora de 50 

comunicação, afim de que ela possa efetuar a divulgação das decisões de comissões 51 

da forma mais correta possível. Cristiano Rolim também solicitou que os 52 
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coordenadores das comissões informem a assessora de comunicação as decisões das 53 

comissões a serem publicadas. O assessor jurídico Welison Silveira ressaltou a 54 

importância de não expor o profissional para que não haja uma dupla punição.- 5.2 – O 55 

presidente esclareceu a necessidade de divulgar as atividades do Conselho. Na 56 

ocasião o presidente solicitou ao conselheiro federal Hélio Cavalcanti da Costa Lima, 57 

que encaminhasse para o CAU/PB as suas atividades no CAU/BR, afim de que 58 

possamos realizar as divulgações. Cristiano Rolim ressaltou a importância de fazer 59 

uma divulgação do que é o Conselho, o que ele faz, para que todos conheçam a 60 

verdadeira função do conselho e quais são as obrigações dos Conselheiros. Cristiano 61 

Rolim também argumentou a necessidade de divulgar o resultado das ações contra RT 62 

– Reserva Técnica.  A conselheira Sônia Matos ressaltou a necessidade de divulgar 63 

que o Conselho existe para proteger a sociedade e que essa informação também 64 

consta na decisão judicial que trata da RT. Todos os presentes concordaram com a 65 

conselheira. Cristiano Rolim asseverou que o assessor jurídico encaminhará para 66 

comunicação uma minuta sobre as decisões judiciais da RT. O conselheiro Silton 67 

Henrique salientou que a divulgação deve ser nos processos que sofreram ou não 68 

condenação. Como também das ações em que a fiscalização consegue orientar e 69 

sanar as denúncias antes mesmo de virarem processos. Silton Henrique, também 70 

sugeriu que fosse divulgado a situação financeira do CAU. Andréia Solha esclareceu 71 

que essas informações constam no site.  Paulo Peregrino, sugeriu que deveria haver 72 

uma maior divulgação para o fato do cargo de conselheiro ser honorífico. Que essa 73 

questão é equivocada para algumas pessoas. Cristiano Rolim, enfatizou a importância 74 

da participação e engajamento dos conselheiros nas reuniões e que apesar das 75 

atividades que cada um tem fora do CAU/PB, todos procuram fazer o seu trabalho da 76 

melhor maneira possível. Paulo Peregrino, ressaltou que a conselheira Márcia 77 

Barreiros demonstrou sua preocupação, ressaltando que suas várias atividades não a 78 

permitem se dedicar mais às atividades do CAU/PB e que essa postura da conselheira 79 

só demonstra a extrema responsabilidade que a mesma tem diante do compromisso 80 

assumido com o CAU/PB. Paulo Peregrino lembrou que a conselheira Márcia 81 

Barreiros era suplente e que com o pedido de renúncia do ex-conselheiro Aristóteles 82 

Cordeiro, naquela ocasião Márcia Barreiros assumiu a titularidade. Paulo Peregrino 83 

também enfatizou a participação e colocações da conselheira Márcia Barreiros. 84 

Cristiano Rolim enfatizou a sua concordância com as palavras do conselheiro Paulo 85 

Peregrino. Cristiano Rolim realizou a leitura da minuta que deverá ser publicada, 86 

referente à condenação do estudante que estava exercendo o exercício ilegal da 87 

profissão de arquiteto e urbanista. Cristiano Rolim também solicitou que o assessor 88 

jurídico realizasse a leitura da minuta da publicação, onde informa que a Justiça 89 

Federal julgou improcedente as ações contra o CAU, sobre a campanha publicitaria 90 

contra a RT. Após a leitura da minuta, o assessor jurídico ficou de finalizar e 91 

encaminhar para os conselheiros, afim de receber contribuições, e ao término o 92 

presidente acrescentará sua fala.  Amélia Panet sugeriu que seja divulgado a agenda 93 

do presidente e dos conselheiros semanalmente. Paulo Peregrino sugeriu que os 94 

conselheiros leiam as pautas e documentos que são encaminhados por e-mail e que 95 

cada um tem que saber das suas responsabilidades. Lembrou que dois mil e dezessete 96 

será o último ano deste mandato e que devemos fechá-lo da melhor maneira possível. 97 

Cristiano Rolim propôs acrescentar mais uma hora para o término da reunião, devido 98 

ao assunto que será tratado com o conselheiro federal Hélio Cavalcanti. O que foi 99 

aceito pelos conselheiros presentes. 5.3 – A pedido do conselheiro Paulo Peregrino, o 100 

presidente Cristiano Rolim vai verificar com a assessoria jurídica a respeito das faltas 101 

nas reuniões plenárias e comissões pela conselheira Ana Sybelle Beltrão. 5.4 – 102 

Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo; O conselheiro federal Hélio 103 

Cavalcanti trouxe à discussão a Conferência Nacional de Arquitetura e deu a sugestão 104 
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que fosse discutida em âmbito local. Cristiano Rolim ressaltou que no Grupo de 105 

Trabalho de Políticas Urbanas do CAU/PB está sendo construído um texto em cima da 106 

visão do que nós, Arquitetos e Urbanistas, pensamos para construção dessa cidade. 107 

Amélia Panet, alegou que após organizar as contribuições recebidas, encaminhará 108 

aos membros do GT e ao conselheiro federal. Amélia Panet ressaltou que no texto 109 

poderá tratar dos temas: formação, exercício e o arquiteto na cidade. Cristiano Rolim, 110 

sugeriu encaminhar esse texto ao gestor já eleito, se possível no mês de janeiro de 111 

dois mil e dezessete. Sônia Matos, sugeriu que entrasse em contato com a Federação 112 

das Associações de Municípios da Paraíba-FAMUP, e verificasse a possibilidade de 113 

uma parceria CAU/PB/FAMUP, afim de efetivar a entrega deste texto em um evento. 114 

Cristiano Rolim ficou de verificar essa possibilidade junto à FAMUP. Cristiano Rolim 115 

sugeriu que após a conselheira Amélia Panet reorganizar o texto com as contribuições 116 

recebidas, inclusive do conselheiro federal Hélio Cavalcanti, que fosse marcada uma 117 

reunião para definir como será a publicação do texto. Cristiano Rolim também enfatizou 118 

que nos desdobramentos, a partir deste texto, poderia ser gerado um grande 119 

documento das ações da gestão, como também uma discussão sobre o profissional e 120 

reflexões sobre a profissão e em que moldes ela se dá. Paulo Peregrino esclareceu 121 

que a verba destinada a este trabalho foi retirada na última reprogramação e salientou 122 

que a verba destinada para serviços gráficos é de quatro mil reais na comunicação. 123 

Andréia Solha informou que essa publicação havia sido prevista para o mês de 124 

dezembro do ano de dois mil e quinze e depois a previsão foi para o mês de fevereiro 125 

de dois mil e dezesseis. Cristiano Rolim alegou acreditar que a solução seria ir em 126 

busca de patrocínio e parceria.  Paulo Peregrino salientou que a retirada deste valor foi 127 

proposta na reprogramação e aprovada em plenária. Cristiano Rolim solicitou que o 128 

texto seja concluído para que possamos fazer um orçamento e viabilizar a publicação.  129 

Informes: I - O presidente informou que participou do Fórum Paraibano de Luta da 130 

Pessoa com Deficiência “Inclusão e Cidadania, promovido pela Associação de 131 

Deficientes e Familiares – ASDEF. Na ocasião o presidente do CAU/PB, assinou o 132 

documento “POR UMA CIDADE INCLUSIVA”. Na mesma ocasião também estiveram 133 

presentes e assinaram o documento os candidatos à prefeito de João Pessoa: Cida 134 

Ramos, Charlinton Machado e Victor Hugo. O candidato Luciano Cartaxo, não 135 

compareceu ao evento. O evento teve a participação de outras instituições que também 136 

assinaram o documento, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 137 

(CREA-PB), que na ocasião foi representado por sua presidente Giucélia Figueiredo, 138 

representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas e da Central Única dos 139 

Trabalhadores (CUT). II – O presidente também informou que encaminhou a “Carta 140 

Aberta aos Candidatos à Prefeitos” das Cidades da Paraíba, com mais de vinte mil 141 

habitantes, onde foi proposto pacto pela qualidade de vida da cidade. Na “Carta Aberta 142 

aos Candidatos a Prefeitos e Vereadores” nas eleições de outubro, o CAU (Conselho 143 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil) propõe à Sociedade e aos políticos um pacto 144 

pela qualidade de vida da cidade. O documento é resultado de debates ocorridos no I e 145 

no II Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental promovidos, respectivamente 146 

em abril e agosto, em Brasília, pela Comissão de Política Urbana e Ambiental, com 147 

apoio da Comissão de Relações Internacionais e do Fórum de Presidentes do CAU. 148 

Igualmente foram recebidas, entre os dois eventos, contribuições dos CAU/UF. Por fim, 149 

a Carta foi aprovada na 18ª. Plenária Ampliada realizada em 19/08. III – Cristiano 150 

Rolim, informou que até esta data o IAB.pb não realizou a prestação de contas dos 151 

patrocínios nas quais foi contemplado. E solicitou que fosse encaminhado um ofício ao 152 

IAB.pb, ressaltando que esse fato foi informado em plenária. IV – A conselheira Sônia 153 

Matos informou que encaminhará aos demais conselheiros a INSTRUÇÃO 154 

NORMATIVA Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2015, do Instituto do Patrimônio Histórico 155 

e Artístico Nacional, afim de debater sobre o tema posteriormente. Às dez horas e 156 
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cinquenta e sete minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo 157 

mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da 158 

presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia 159 

Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo 160 

Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 161 
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