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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 040, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e cinquenta 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 5 

CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM. Estiveram presentes os conselheiros Amélia de 6 

Farias Panet Barros, Ana Sybelle B. B. de Albuquerque, Aristóteles Lobo Magalhães 7 

Cordeiro, Cristina Evelise Vieira Alexandre, Silton Henrique do Nascimento, Valder de 8 

Souza Filho, Ricardo Victor de Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e o 9 

conselheiro federal Hélio Cavalcanti da Costa Lima. Participaram como convidados o 10 

presidente do IAB/PB e secretário executivo do CEAU-CAU/PB Fabiano Melo, além da 11 

gerente geral Andréia Solha, do gerente técnico Daniel Chrockatt e do assessor jurídico 12 

Welison Silveira. Foi justificada a ausência da conselheira Germana Terceiro Neto P. 13 

Miranda. Dispensada a execução do hino nacional, o presidente do CAU/PB abriu a sessão 14 

agradecendo a presença de todos.  Em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que 15 

segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao 16 

mês de fevereiro de dois mil e quinze – Relator conselheiro Paulo Peregrino – O 17 

presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo Peregrino, que apresentou o resumo do 18 

balancete, informando que foram realizadas as devidas conciliações e que foi aprovado por 19 

unanimidade pela Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o balancete, objeto 20 

da presente deliberação, foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e 21 

aprovação do Balanço do CAU/PB, referente ao ano dois mil e catorze – Relator 22 

conselheiro Paulo Peregrino – Com a palavra, o conselheiro Paulo Peregrino solicitou que 23 

a gerente geral Andréia Solha realiza-se a leitura com o resumo do balanço do ano de dois 24 

mil e catorze, confirmando que o balanço foi encaminhado por e-mail a todos os 25 

conselheiros e informando que foram realizadas as devidas conciliações. O balanço foi 26 

aprovado por unanimidade pela Coordenação de Finanças. Em regime de votação, o 27 

balanço, objeto da presente deliberação, foi aprovado por unanimidade. O presidente 28 

Cristiano Rolim precisou se ausentar da reunião, afim de participar de uma colação de grau 29 

do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba onde seria 30 

entregue uma láurea acadêmica a aluna concluinte com o maior CRE do período 2014.2, 31 

delegando a vice-presidente Cristina Evelise a continuação dos trabalhos. Ordem do dia 32 

III: Homologação da Deliberação “Ad Referendum” sobre o Relatório de Gestão do 33 

CAU/PB – TCU exercício 2014 – Relator presidente Cristiano Rolim; A conselheira 34 

Cristina Evelise realizou a leitura do texto do Ad Referendum e em regime de votação, foi 35 

aprovado por unanimidade. Ordem do dia IV: Análise de dispensa da anuidade da 36 

profissional Bárbara de Miranda Arcela – Relatora conselheira Cristina Evelise; A 37 

relatora fez uma explanação sobre a questão da dispensa das anuidades da profissional, 38 

esclarecendo junto ao assessor jurídico e ao gerente de fiscalização dúvidas quanto a 39 

possível falha no sistema, e em regime de votação foi aprovado por unanimidade o 40 

parecer da dispensa total das anuidades referente aos anos de dois mil e treze e dois mil 41 

e catorze. Ordem do dia IV: Análise dos ressarcimentos dos arquitetos e urbanistas Isis 42 

Amaral Mero, Romualdo da Silva Araújo e de Martins Lucena Arquitetura e 43 

Construção Ltda. ME – Relator conselheiro Paulo Peregrino; O relator realizou uma 44 

explanação explicando cada um dos ressarcimentos e em regime de votação foi aprovado 45 

por unanimidade os ressarcimentos solicitados. Informes: CEAU-CAU/PB – A primeira 46 

vice-presidente passou a palavra para o arquiteto e urbanista Fabiano Melo, secretário 47 

executivo do CEAU-CAU/PB, onde o mesmo informou a criação do GT de Política Urbana 48 

na comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do CAU/PB, que contará com a 49 

participação do secretário executivo do CEAU-CAU/PB e do presidente do CAU/PB, cujo o 50 

primeiro tema sugerido pelo presidente Cristiano Rolim, seria “A barreira do Cabo Branco”. 51 

O secretário executivo do CEAU-CAU/PB, informou do trabalho em andamento de um 52 
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grupo de trabalho composto por várias entidades a exemplo do SINDARQ/PB e CAU/PB, 53 

afim de revisar a legislação municipal com o objetivo de melhorar o processo de análise dos 54 

projetos que dão entrada na Diretoria de Controle Urbano da Prefeitura Municipal de João 55 

Pessoa. Fabiano Melo convidou os conselheiros a estarem presentes no dia vinte e oito de 56 

março do corrente ano às dezoito horas, no auditório do IESP-Faculdades para um evento da 57 

direção nacional do IAB, onde ocorrerão várias palestras, que inauguram um conjunto de 58 

eventos preliminares ao Congresso da UIA 2020. Amélia Panet: Informou que será criado 59 

um calendário de eventos, em conjunto com o CAU/PB, IAB/PB e SINDARQ/PB. O 60 

conselheiro Aristóteles Cordeiro sugeriu que fosse dado prioridade a outros temas no GT de 61 

Políticas Urbanas a exemplo da Legislação Urbana e a conselheira Cristina Evelise sugere 62 

também que seja pautada a necessidade de um plano diretor nos municípios com mais de 63 

vinte mil habitantes. Presidência: I - A conselheira Cristina Evelise informou a participação 64 

do presidente Cristiano Rolim, da gerente Geral Andréia Solha e da secretária geral Mércia 65 

Valéria Pinho, no I Seminário Nacional Técnico acorrido em Brasília. Cristina Evelise 66 

passou a palavra a gerente geral que fez um resumo dos assuntos abordados naquele 67 

seminário e em seguida passou a palavra para secretária geral que enfatizou que o CAU/PB 68 

é reconhecido por cumprir rigorosamente todas as demandas solicitadas pelo CAU/BR. O 69 

conselheiro Aristóteles Cordeiro e a conselheira Cristina Evelise parabenizaram a equipe de 70 

funcionários do CAU/PB. A conselheira Cristina Evelise também informou da participação 71 

da assessora de comunicação Fabíola Bessa no primeiro encontro de assessores de 72 

comunicação realizado em Brasília nos dias dezoito, dezenove e vinte de março. II – 73 

Informou também da reunião administrativa da presidência com os funcionários do 74 

CAU/PB. III – Informou que será marcada uma Reunião Plenária Extraordinária, afim de 75 

analisar a Resolução 51 do CAU/BR. IV – Informou também da reunião ocorrida na sede do 76 

CAU/PB com o SINSERCON - Sindicato dos Empregados de Conselhos de Classe, onde 77 

foram discutidos diversos assuntos de melhorias para os funcionários. Cristina Evelise 78 

passou a palavra para o conselheiro Paulo Peregrino e mesmo esclareceu que a reunião foi 79 

bastante tranquila e que os representantes do sindicato reconheceram e parabenizaram o 80 

CAU/PB, que apesar de ter iniciado as suas atividades há bem pouco tempo já tem ótima 81 

estrutura. O conselheiro falou também que algumas solicitações já são atendidas pelo 82 

CAU/PB e outras serão estudadas para posterior definição.  Diretoria: I – Silton Henrique: 83 

O conselheiro sugeriu que houvesse muito cuidado nas manifestações pelas redes sociais, 84 

sobre a Resolução 51 do CAU/BR, até que aconteça a Plenária Extraordinária, em que essa 85 

resolução será analisada. Cristina Evelise: A conselheira informou que na próxima reunião 86 

da COA-CAU/PB se esgotará a revisão do Regimento Interno do CAU/PB. Assessoria 87 

Jurídica: I - O assessor jurídico do CAU/PB, informou que o Acordão foi publicado dando 88 

vigência à Resolução 51 desde o dia dezesseis de março do ano corrente. Gerência Técnica 89 

e de Fiscalização: O gerente Tec/Fiscalização Daniel Chrockatt informou que nos dias onze, 90 

doze e treze de março, a fiscalização do CAU/PB esteve presente na cidade de Cajazeiras. 91 

Interesses Gerais – O conselheiro federal Hélio Cavalcanti da Costa Lima I - informou sua 92 

participação em duas comissões no CAU/BR, sendo uma como membro na comissão 93 

política profissional e a outra como membro convidado na comissão de ensino e formação. 94 

II – Asseverou ainda o seu desejo em participar de uma reunião com o conselho do 95 

CAU/PB, para que juntos possam articular uma pauta, afim de que seja levada para as 96 

reuniões no CAU/BR. III – O conselheiro assegura que o projeto de arquitetura só pode ser 97 

realizado por arquitetos e urbanistas e a análise desse projeto também só poderá ser realizada 98 

por um arquiteto e urbanista. O conselheiro Aristóteles Cordeiro descordou da opinião do 99 

conselheiro federal. Às vinte horas e vinte e cinco minutos a primeira vice-presidente 100 

agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 101 

sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 102 

digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste 103 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 104 
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