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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 067, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, em 3 

segunda chamada, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida 4 

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

presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram 6 

presentes os conselheiros: Amélia de Farias Panet Barros, Cristina Evelise Vieira 7 

Alexandre, Márcia Maria Leite Barreiros Visani, Paulo Sérgio Araújo Peregrino, 8 

Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Silton Henrique do Nascimento e Valder de 9 

Souza Filho, além do assessor jurídico Welison Silveira. Dispensada a execução do 10 

hino nacional e invertida a ordem da pauta, o presidente do CAU/PB abriu a sessão, 11 

agradecendo a presença de todos, em seguida deu prosseguimento às deliberações 12 

na ordem que segue: Ordem do dia I - Apreciação e aprovação das Atas das 13 

Plenárias Ordinárias do CAU/PB n.º 065 e 066/2017 – Relator presidente Cristiano 14 

Rolim; As atas foram aprovadas por unanimidade.  Ordem do dia II: 15 

Processo 021/2017 – CPFI-CAU/PB – Protocolo 539675/2017 – Solicitação de 16 

extinção de cobrança de anuidade – Relator: Conselheiro Paulo Peregrino; O relator 17 

realizou a leitura da deliberação da CPFI-CAU/PB 034/2017, que por unanimidade 18 

aprovou o deferimento da solicitação da profissional, ressaltando que a profissional 19 

tinha o direito adquirido de isenção de suas anuidades desde 2008 pelo sistema 20 

CONFEA. Em seguida o presidente submeteu o parecer à consideração dos 21 

presentes. Prosseguindo, o Presidente procedeu em regime de votação. Foi 22 

aprovado por unanimidade o deferimento da solicitação da profissional de 23 

acordo com a deliberação da CPFI-CAU/PB nº 034/2017. Por sugestão da 24 

conselheira estadual Cristina Evelise encaminhar um ofício tratando da 25 

questão para a CPFI do CAU/BR, o que foi aprovado por todos.  Ordem do 26 

dia III: Apreciação e Homologação do Regimento Interno do CAU/PB – Relator: 27 

Coordenadora da COA-CAU/PB Amélia Panet; a relatora ressaltou que o CAU/BR 28 

apontou sugestões de alteração no Regimento Interno do CAU/PB, destacou que 29 

durante as reuniões da COA-CAU/PB a minuta do Regimento Interno foi analisada e 30 

revisada. A relatora apresentou a minuta revisada e concluída. Em seguida o 31 

presidente submeteu o parecer à consideração dos presentes. Prosseguindo, o 32 

Presidente procedeu em regime de votação. Foi aprovado por unanimidade o 33 

Regimento Interno do CAU/PB. Ordem do dia IV: PLANEJ – Empresa Júnior da 34 

UFPB – Relator Presidente Cristiano Rolim; O presidente comunicou que recebeu 35 

uma ligação de um estudante oferecendo os serviços e parcerias com a PLANEJ e 36 

fez um relato sobre a visita da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo 37 

da UFPB, Claudia Torres e da professora de estágio supervisionado, Isabel Rocha 38 

que solicitaram o apoio do CAU/PB no sentido de denunciar a atuação da PLANEJ. 39 

Em seguida o presidente submeteu o assunto à consideração dos presentes que se 40 

colocaram contra a empresa atuar e como estão se posicionando no mercado. O 41 

presidente sugeriu que seja providenciado um ofício denunciando as práticas da 42 

PLANEJ aos demais órgãos competentes e publicar com as devidas providências 43 

tomadas pelo CAU/PB.    Prosseguindo, o Presidente procedeu em regime de 44 

votação. Foi aprovado por unanimidade que seja encaminhada uma 45 

denúncia ao CREA/PB, às coordenações dos cursos envolvidos, 46 

(arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica) Reitoria da UFPB e 47 

Procuradoria da UFPB.   4. Extra Pauta: 4.1 Protocolo 505754/2017 Processo 48 

008/2017 – Parecer da assessoria jurídica (presença da advogada do profissional 49 

H.M.D.C – Relator presidente Cristiano Rolim; O item foi retirado de pauta. A 50 

advogada que havia solicitado o uso da palavra para esclarecimentos no referido 51 

processo, sofreu um acidente no trânsito impossibilitando a sua participação.  5.  52 
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Cristiano Rolim informou que o CAU/PB poderá tomar posse no Conselho de 54 

Proteção Ambiental-COPAM, e que o nome mais indicado é o da conselheira 55 

estadual Sônia Matos. 02 - O presidente informou que a Prefeitura Municipal de 56 

João Pessoa respondeu ao nosso ofício nº 342/2017, esclarecendo que o prédio 57 

Next Tower tem Licença Ambiental. 03 - O presidente também informou que os 58 

dois fiscais do CAU/PB irão participar do Seminário Nacional de Bombeiros, 59 

entretanto o CAU/PB não tem como patrocinar o referido evento por falta de 60 

orçamento. O presidente se comprometeu em divulgar o evento. 04 - O presidente 61 

apresentou o modelo do material do GT de Políticas Urbanas. 02 – Conselheiro 62 

Silton Nascimento: 01 – O conselheiro informou que foi à cidade de Patos/PB e 63 

entregou uma carta de advertência a um estudante da Faculdade Integradas de 64 

Patos-FIP, na ocasião o conselheiro conversou com o aluno, que recebeu e assinou 65 

confirmando o recebimento da carta. 02 - O conselheiro também informou que foi 66 

convidado a participar de uma comissão para conservação do Morro do Cristo Rei, 67 

pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB, representando o CAU/PB. O que foi 68 

aprovado pelos conselheiros presentes. 03 – Conselheiro Ricardo Vidal: 01 – 69 

Informou que registrou uma chapa para concorrer às próximas eleições do CAU/PB. 70 

04 - Assessor Jurídico I – Informou que solicitou cópia do processo relativo ao 71 

Processo 004/2017 – CED-CAU/PB – Protocolo 414148/2016 à Prefeitura Municipal 72 

de Souza, no entanto o processo não chegou integral. Ainda não foi elaborado ofício 73 

da nova solicitação. Esse ponto deverá ser inserido na pauta da próxima reunião 74 

plenária. Às dez horas e três minutos o presidente agradeceu a presença de todos, 75 

e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado 76 

a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 77 

por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do Plenário deste 78 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes 79 

à sessão. 80 
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