
1 

 

1. ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 065, DO CONSELHO DE 1 

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

do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 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 Paulo Sérgio Araújo Peregrino. Estiveram presentes os 6 

conselheiros: Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Silton Henrique do Nascimento, 7 

Ernani Henrique dos Santos Júnior e a conselheira Silvia Regina M. M.H. dos 8 

Santos. Além da secretária geral da mesa Mércia Valéria Pinho do Nascimento, da 9 

gerente geral Andréia Solha e do assessor jurídico Welison Silveira. Foi justificada 10 

as ausências das conselheiras Amélia de Farias Panet Barros, Ana Sybelle B. B. de 11 

Albuquerque, Cristina Evelise Vieira Alexandre e Márcia Maria L. B. Visani, do 12 

conselheiro Valder de Souza Filho e do presidente do CAU/PB, Cristiano Rolim. 13 

Dispensada a execução do hino nacional e invertida a ordem da pauta, o presidente 14 

em exercício do CAU/PB, Paulo Peregrino, abriu a sessão agradecendo a presença 15 

de todos, em seguida deu prosseguimento às deliberações na ordem que segue: 16 

Ordem do dia I - Apreciação e aprovação das Atas das Plenárias Ordinárias do 17 

CAU/PB n.º 063 e 064/2017 – Relator presidente em exercício Paulo Peregrino; o 18 

relator enfatizou que as referidas atas foram previamente encaminhadas aos 19 

conselheiros. Que posta em votação, foram aprovadas as atas.  Ordem do dia 20 

II – Apreciação e aprovação da 2ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 21 

do CAU/PB 2017, de maneira a atender o calendário previsto nas Diretrizes – 22 

Relator Conselheiro Paulo Peregrino - Coordenador da CPFI/PB; O relator ressaltou 23 

que foi encaminhado para todos os conselheiros, em tempo Regimental, todos os 24 

Relatórios referentes a segunda Reprogramação do Plano de Ação do ano de 2017. 25 

Em seguida passou a palavra para a gerente geral do CAU/PB, Andréia Solha, que 26 

apresentou os relatórios descrevendo cada item e esclareceu todos os 27 

questionamentos dos conselheiros presentes. Após a apresentação dos relatórios, o 28 

presidente procedeu em regime de discussão e não havendo manifestação 29 

submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, Deliberou por 30 

unanimidade, aprovar a Segunda Reprogramação do Plano de Ação e 31 

Orçamento do CAU/PB do ano de 2017. Ordem do dia III: Processo 004/2017 32 

– CED-CAU/PB – Protocolo 414148/2016 – Denúncia sobre possível acobertamento 33 

de exercício ilegal da profissão – Relator: Conselheiro Ricardo Vidal; O relator 34 

esclareceu que após a votação na CED-CAU/PB, o denunciado encaminhou sua 35 

defesa, quando o processo já havia sido tramitado para o Plenário do CAU/PB. O 36 

relator realizou a leitura do referido processo e solicitou ao presidente em exercício 37 

que designasse um outro conselheiro para relatar o processo em referência. Após 38 

análise do assessor jurídico, no sentido de atender ao pedido do conselheiro Ricardo 39 

Vidal, o presidente em exercício indicou a conselheira Amélia Panet para relatar o 40 

processo.  4. Extra Pauta: Não Houve. 5.  Interesses Gerais: Não Houve. 41 

Informes: Presidente: Paulo Peregrino informou que o CAU/BR encaminhou um 42 

ofício sugerindo a criação de uma Comissão de Política Ambiental. O presidente em 43 

exercício apresentou a nova fiscal do CAU/PB. Assessor Jurídico: Welison Silveira 44 

informou aos presentes que a Prefeitura Municipal de Araçagi se manifestou em 45 

referência ao nosso ofício nº 027/2017, alegando que pela intempestividade, uma 46 

vez que o nosso ofício foi recebido por eles após a abertura dos envelopes de 47 

Habilitação e Propostas de Preço e seus respectivos resultados já haviam sidos 48 

divulgados e publicados em Diários Oficias, ressaltou que aceitou as certidões 49 

Emitidas pelo CAU e se comprometeram que, nas próximas Licitações, serão 50 

adotadas as medidas solicitadas pelo CAU/PB.  - Às nove horas e trinta e três 51 

minutos o presidente em exercício agradeceu a presença de todos, e, não havendo 52 

mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da 53 
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presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, 54 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do Plenário deste 55 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes 56 

à sessão. 57 

  58 
Arq. e Urb. PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO_________________________________ 59 
Presidente em exercício do CAU/PB  60 
 61 
MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO        _________________________________ 62 
Assistente da Mesa do Plenário          63 
 64 
CONSELHEIROS PRESENTES: 65 
 66 
Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior __________________________________  67 
 68 
Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal   __________________________________  69 
 70 
Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento       __________________________________ 71 
 72 
Arq. e Urb. Silvia Regina M. M. H. dos Santos    __________________________________  73 


