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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 063, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às sete horas e cinquenta e sete 3 

minutos, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, 4 

número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência do 5 

Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os 6 

conselheiros: Cristina Evelise Vieira Alexandre, Márcia Maria L. B. Visani, Paulo 7 

Sérgio Araújo Peregrino, Ricardo Victor de Mendonça Vidal e Silton Henrique do 8 

Nascimento, a secretária geral da mesa Mércia Valéria Pinho do Nascimento, a 9 

gerente geral Andréia Solha, a assessora da comissão eleitoral Yngrid Cabral e o 10 

assessor jurídico, Welison Silveira. Esteve presente a representante do IAB.pb, 11 

Susana Freire S. M. Borba. Foi justificada a ausência da conselheira Amélia de Farias 12 

Panet Barros e do Secretaria Executivo do CEAU-CAU/PB, Pedro Rossi. Dispensada a 13 

execução do hino nacional e invertida a ordem da pauta, o presidente do CAU/PB 14 

abriu a sessão, agradecendo a presença de todos, em seguida deu prosseguimento 15 

às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I - Apreciação e aprovação do 16 

Balancete do CAU/PB, referente ao mês de abril de 2017 – Relator Conselheiro Paulo 17 

Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator realizou a leitura do resumo do 18 

balancete, destacou que os mesmos foram apresentados e discutidos na CPFI-19 

CAU/PB e que foram encaminhados via e-mail para os conselheiros. Após a 20 

apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime de discussão e não 21 

havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em 22 

votação, o balancete referente ao mês abril de 2017, foi aprovado por 23 

unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e Aprovação do relatório referente ao 24 

primeiro quadrimestre de 2017– Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador 25 

da CPFI/PB; O relator destacou que foram encaminhados no tempo regimental todos 26 

os relatórios que serão apresentados para aprovação nesta plenária. Em seguida 27 

solicitou que a gerente geral do CAU/PB realizasse uma exposição do referido 28 

relatório. Andréia Solha realizou uma apresentação detalhada do relatório referente 29 

ao primeiro quadrimestre de 2017. O presidente procedeu em regime de discussão e 30 

não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em 31 

votação, o relatório referente ao primeiro quadrimestre do ano de dois mil e 32 

dezessete foi aprovado por unanimidade.  Ordem do dia III: Criação da vaga e 33 

convocação do segundo colocado no concurso público para agente de fiscalização – 34 

Relator: Presidente Cristiano Rolim; O relator ressaltou a necessidade da criação da 35 

vaga para mais um fiscal para o CAU/PB. Considerando a homologação pelo CAU/BR 36 

na 21ª Reunião Plenária Ampliada da Reprogramação Extraordinária dos Planos de 37 

Ação e Orçamento do CAU/PB para o Exercício de 2017 e considerando também a 38 

aprovação pela Diretoria do CAU/PB. O presidente procedeu em regime de discussão 39 

e não havendo manifestação submeteu a consideração dos presentes, que posto em 40 

votação foi aprovado por unanimidade a criação da vaga para um agente de 41 

fiscalização para o CAU/PB, com a contratação do segundo colocado 42 

aprovado no Concurso Público nº 01/2013-CAU/BR.  Ordem do dia IV: 43 

Apreciação, eleição e aprovação da composição da Comissão Eleitoral do CAU/PB – 44 

CE-CAU/PB Relator: Presidente Cristiano Rolim; O relator destacou os nomes dos 45 

Arquitetos e Urbanistas que se dispuseram a fazer parte da Comissão Eleitoral do 46 

CAU/PB, para as próximas eleições. O relator enfatizou que os membros da 47 

Comissão Eleitoral devem estar obrigatoriamente com o anuidade em dia e não ter 48 

processos éticos. Após alguns ajustes e esclarecimentos a Comissão Eleitoral ficou 49 

formada, com os membros a seguir: Rosemildo Jacinto de Oliveira Filho número de 50 

sua inscrição no CAU  A59958-2 (Titular), Fhillipe Germano Bezerra Lima número de 51 

sua inscrição no CAU  A98932-0 (Titular), Isis Elisabete Albuquerque Almeida 52 

Pedrosa número de sua inscrição no CAU  A65132-0 (Titular), Juliana Maria 53 
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Fernandes Pereira de Melo número de sua inscrição no CAU  A53445-5 (Suplente), , 54 

Kelly Christine Silva de Lima número de sua inscrição no CAU  A65145-1 (Suplente), 55 

Thalia Karenina Macedo de Alencar Paiva número de sua inscrição no CAU  A39158-56 

1(Suplente). O presidente procedeu em regime de discussão e não havendo 57 

manifestação submeteu a consideração dos presentes, que posto em votação foi 58 

deferido por unanimidade a comissão apresentada, necessitando que o 59 

coordenador seja definido entre os membros da comissão. Ordem do dia V: 60 

Construção da rede cidades em João Pessoa, a partir da experiência da rede de 61 

monitoramento do BID – Relator Presidente Cristiano Rolim; O relator passou a 62 

palavra para representante do IAB.pb, a Arquiteta e Urbanista Susana Freire S. M. 63 

Borba. Susana Freire usou a palavra para informar a respeito da Rede de 64 

Monitoramento BID para a Rede de Cidades em João Pessoa. Na ocasião Susana 65 

Freire salientou que o plano de ação já veio pronto, com 139 indicadores para 66 

avaliar. Destacou que apesar do IAB.pb fazer parte do Grupo de Monitoramento da 67 

Rede, tem dúvidas se devem continuar, porque tudo parece estar definido. A 68 

comissão Executiva é composta por Karina (SOMA), Ligia Tavares (Academia), 69 

Denise (FIEP). A organização responsável da Rede Nacional de Monitoramento é a 70 

BAOBÁ e em João Pessoa a representante é Rosa França. Ficou definido que 71 

posteriormente será marcada uma reunião de alinhamento de idéias com a diretoria 72 

do CAU/PB e os representantes do IAB.pb, da Academia, Soma, Minha Jampa, Fiep e 73 

Baobá. Ordem do dia VI: Solicitação de suspenção por parte da Prefeitura 74 

Municipal de João Pessoa da adoção de procedimentos para assinatura do termo de 75 

responsabilidade como requisito para aprovação de projetos. (Ofício nº 76 

025.2017/PRES-CAU/PB) – Relator presidente Cristiano Rolim; O relator ressaltou 77 

que encaminhou para Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de João 78 

Pessoa (PMJP) e para o Secretário Adjunto o ofício 025/2017/PRES-CAU/PB, 79 

solicitando esclarecimentos sobre anuência em termo de responsabilidade e 80 

cumprimento da legislação por arquitetos e urbanistas. Nesta ocasião houve uma 81 

repercussão nas redes sociais e o secretário adjunto de planejamento, Fábio Sinval, 82 

entrou em contato solicitando uma reunião com o presidente do CAU/PB, a reunião 83 

foi marcada e em seguida desmarcada pelo solicitante devido a agenda dos demais 84 

representantes da PMJP, que não poderiam estar presente. Após alguns 85 

esclarecimentos e discussões, ficou definido que seria marcada uma nova data para 86 

a reunião com os representantes da secretaria de planejamento e da DCU. Caso não 87 

tenhamos sucesso o assessor jurídico fará contato com o CREA/PB e com a OAB/PB e 88 

em conjunto entrar com uma ação para judicializar a questão. Em seguida submeteu 89 

o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo, o Presidente procedeu em 90 

regime de discussão em seguida ficou decidido que em caso de não ocorrer a 91 

reunião, o caminho será a judicialização.  4. Extra Pauta: Não Houve. 5.  92 

Interesses Gerais: Não Houve. Informes: Presidente 01 - O presidente Cristiano 93 

Rolim informou que no dia vinte e quatro do mês corrente, aconteceu o primeiro 94 

encontro do Núcleo de Diagnóstico do GT Plano Diretor. 02 – informou do 95 

lançamento da plataforma Ache um Arquiteto, no site do CAU. 03 – Informou que foi 96 

homologado pelo CAU/BR a primeira Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação 97 

e Orçamento do CAU/PB. Às nove horas e quarenta minutos o presidente agradeceu 98 

a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 99 

sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 100 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 101 

Assistente da Mesa do Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos 102 

Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 103 

  104 
Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM_________________________________ 105 
Presidente do CAU/PB  106 
 107 
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MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO        _________________________________ 108 
Assistente da Mesa do Plenário          109 
 110 
CONSELHEIROS PRESENTES: 111 
 112 
Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre     __________________________________  113 
 114 
 Arq. e Urb. Márcia M. L. B. Visani                     __________________________________ 115 
 116 
Arq. e Urb. Paulo Sergio Araújo Peregrino        __________________________________  117 
 118 
Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal   __________________________________ 119 
 120 
Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento       __________________________________  121 


