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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA N° 013, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, 3 

iniciou-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 Urbanista 5 

JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM. Estiveram presentes os conselheiros Amélia 6 

de Farias Panet Barros, Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro, Cristina Evelise Vieira 7 

Alexandre, Germana Terceiro Neto P. Miranda, Silton Henrique do Nascimento, Valder de 8 

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

Participaram como convidados o presidente do CAU/BR, arquiteto e urbanista Haroldo 10 

Pinheiro, o conselheiro federal do CAU/PB, Hélio Costa Lima, o conselheiro federal 11 

suplente do CAU/PB Fábio Torres Galisa de Andrade, as conselheiras estaduais suplentes 12 

Silvia Regina M. M. H. dos Santos, Janine Holmes Gualberto e o conselheiro estadual 13 

suplente Ernani Henrique dos Santos Junior, o presidente do IAB/PB, Fabiano Melo,  além 14 

da gerente geral Andréia Solha, do gerente técnico Daniel Chrockatt, da assessora de 15 

comunicação Fabíola Bessa, da contadora Mônica Smith,  do assessor jurídico Welison 16 

Silveira, do agente de fiscalização Victor Hugo, do tesoureiro Leonardo Catão e do ex-17 

presidente do CAU/RN o arq. e urb. Raquelson Lins. Foi justificada a ausência do presidente 18 

do SINDAR/PB, arq. e urb. Fábio Queiroz. Dispensada a execução do hino nacional, o 19 

presidente do CAU/PB abriu a sessão agradecendo à presença de todos e em especial a 20 

presença do presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro. Em seguida passou a palavra ao 21 

presidente do CAU/BR, onde o mesmo fez um balanço da gestão fundadora do Conselho, 22 

realizada no triênio dois mil e doze a dois mil e catorze, agradeceu ao CAU/PB pelo 23 

brilhante trabalho realizado pelo CAU/PB no triênio já referido. O presidente agradeceu 24 

ainda o apoio nas eleições e cumprimentou a nova gestão do CAU/PB e se colocou à 25 

disposição dos colegas da Paraíba na luta por um Conselho casa vez mais participativo. Ao 26 

retomar a palavra, o presidente do CAU/PB agradeceu o apoio do CAU/BR e destacou a 27 

participação dos conselheiros eleitos para esse novo mandato e ressaltou que a segunda 28 

gestão será de continuidade e consolidação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em 29 

seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação 30 

e aprovação do Balancete do CAU/PB, referente ao mês de dezembro de dois mil e 31 

catorze – Relator conselheiro Paulo Peregrino; – O presidente passou a palavra ao 32 

conselheiro Paulo Peregrino, que apresentou o resumo do balancete, informando que foram 33 

realizadas as devidas conciliações e aprovado por unanimidade pela Coordenação de 34 

Finanças. Em regime de votação, o balancete, objeto da presente deliberação, foi 35 

aprovado por unanimidade. Ordem do dia II: Eleição para primeiro e segundo Vice-36 

Presidentes do CAU/PB – Relator Presidente Cristiano Rolim; A conselheira Amélia 37 

Panet pede a palavra e sugere a candidatura da conselheira Cristina Evelise para primeira 38 

Vice-Presidente do CAU/PB, alegando que a referida conselheira será de grande 39 

contribuição, já que a mesma é conhecedora de todos os trâmites do CAU/PB. A conselheira 40 

Cristina fez um relato sobre as dificuldades e vitórias na última gestão e seu agradecimento 41 

aos conselheiros do último triênio e equipe técnica, e pediu aos colegas recém-eleitos que 42 

não percam a empolgação do início de mandato e renovem sempre a coragem de enfrentar 43 

os desafios. Cristina Evelise agradeceu a conselheira Amélia Panet por sua indicação e 44 

aceitou a sua candidatura para concorrer a primeira Vice-Presidência. O conselheiro Silton 45 

Henrique sugeriu o nome do conselheiro Paulo Peregrino para candidato ao cargo de 46 

segundo Vice- Presidente. A conselheira Cristina Evelise, endossou a sugestão de 47 

candidatura do conselheiro Paulo Peregrino para segundo Vice-Presidente do CAU/PB. Com 48 

a palavra, o conselheiro Paulo Peregrino o mesmo fez ponderações sobre a sua candidatura e 49 

aceitou a indicação dos colegas. Após uma breve discussão e consulta ao Regimento Interno 50 

do CAU/PB, foi aprovado que seria realizado primeiro a votação para o primeiro Vice- 51 

Presidente e uma outra votação para o segundo Vice-Presidente. Em seguida foram 52 



2 

 

realizadas as devidas candidaturas e votações, sendo eleita por sete votos favoráveis e 53 

um em branco, para primeira Vice-Presidente do CAU/PB a conselheira arquiteta e 54 

urbanista Cristina Evelise Vieira Alexandre e eleito por sete votos favoráveis e um em 55 

branco para segundo Vice Presidente do CAU/PB o conselheiro arquiteto e urbanista 56 

Paulo Sérgio Araújo Peregrino. Ambos com mandato de um ano, com início dia vinte e 57 

sete de janeiro de dois mil e quinze e término dia trinta e um de dezembro de dois mil e 58 

quinze. Informes: CEAU-CAU/PB – O presidente Cristiano Rolim passou a palavra para 59 

Fabiano Melo Presidente do IAB/PB e secretário executivo do CEAU-CAU/PB. Fabiano 60 

Melo destacou os integrantes do CEAU-CAU/PB, que são: O presidente do CAU/PB 61 

Cristiano Rolim, o presidente do SINDARQ/PB Fábio Queiroz, a coordenadora da CEPEF-62 

CAU/PB Amélia Panet e do próprio Fabiano Melo Presidente do IAB-PB. O secretário 63 

executivo do CEAU/PB destacou a realização da primeira reunião do CEAU-CAU/PB do 64 

ano de dois mil e quinze e parabenizou o CAU/PB pela iniciativa de começar os trabalhos 65 

do CEAU-CAU/PB no início de sua gestão, que mesmo sendo regimental, em alguns 66 

estados ainda não tem seus CEAUs instalados e que essa atitude comprova o entendimento 67 

da importância que esse Conselho dá às entidades de classe. Em seguida o mesmo informou 68 

da produção de um ofício solicitando assento do CAU/PB no Conselho de Desenvolvimento 69 

Urbano de João Pessoa. Destacou que na reunião realizada no dia vinte e seis de janeiro de 70 

dois mil e quinze, já foi realizado o calendário anual das reuniões do CEAU-CAU/PB e 71 

enfatizou as contribuições que serão possíveis entre as entidades e o CAU/PB através do 72 

CEAU-CAU/PB para a Arquitetura. Fabiano Melo, enquanto presidente do IAB-PB, 73 

solicitou um maior cuidado no que diz respeito as parcerias entre o CAU e revistas e cursos. 74 

Presidência: O presidente Cristiano Rolim informou sobre a reunião de diretoria realizada 75 

no dia de hoje, vinte e sete de janeiro, onde foram explanados detalhes do Plano de Ação e 76 

Orçamento do ano de dois mil e quinze, e onde foi tratado sobre o reajuste anual de salários 77 

e contratação do Agente de Fiscalização, assistente administrativo e estagiário. O presidente 78 

destacou a procura de empresas a fim de que sejam realizados convênios entre o CAU/PB e 79 

empresas de vários ramos a exemplo da CNA – Curso de línguas e CURVES – Academia 80 

Feminina. E esclareceu que continuará a realizar convênios desde que não cause nenhum 81 

inconveniente e não desabone o nome do Conselho. Diretoria – Cristina Evelise – A 82 

conselheira Cristina Evelise informou que a pedido do presidente Cristiano Rolim participou 83 

de uma reunião no SINDUSCON-JP, dia dezenove de janeiro de dois mil e quinze com o 84 

secretário de planejamento da PMJP Zennedy Bezerra, a secretária do meio ambiente 85 

Daniela Bandeira e o conselheiro federal suplente do CAU/BR Fábio Galisa. Participaram 86 

ainda o presidente do SINDARQ/PB Fábio Queiroz, Rodrigo Farias e assessores do Prefeito, 87 

Fabio Sinval e diretores do SINDUSCON, a fim de tratar da agenda mensal para revisão da 88 

legislação municipal. Será indicado um arquiteto e urbanista pelo CAU/PB e um engenheiro 89 

civil pelo SINDUSCON. Gerência Geral – A gerente geral informa que encaminhou e-mail 90 

aos conselheiros solicitados os seus dados bancários. Interesses Gerais – Ao retornar a 91 

palavra o presidente Cristiano Rolim solicitou que o presidente do CAU/BR Haroldo 92 

Pinheiro faça alguns esclarecimentos a respeito da parceria do CAU/BR com a UNICRED e 93 

a respeito do Plano de Saúde para Arquitetos e Urbanistas. Com a palavra o Presidente do 94 

CAU/BR Haroldo Pinheiro esclareceu que a informação será dada de memória, já que não 95 

sabia que falaria desses assuntos. Explicou que a parceria CAU/UNICRED já opera nos 96 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e que será ampliado para os demais estados. 97 

Em relação aos Planos de saúde foi realizado um convênio nacional com a QUALICOPP e 98 

que acredita que para Paraíba ficou a ¨Sulamérica¨ salvo engano e como na Paraíba a 99 

UNIMED é mais forte, serão reestudados os contratos de plano de saúde. O presidente 100 

Haroldo também esclarece que o CAU/BR é sócio mantenedor da ABNT e tem acesso às 101 

normas técnicas. Às vinte e uma horas e dezessete minutos o presidente agradeceu a 102 

presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo 103 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 104 
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assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e 105 

assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 106 

  107 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO R. ROLIM __________________________________ 108 

Presidente do CAU/PB  109 

 110 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO _________________________________ 111 

Secretária Geral do CAU/PB        112 

 113 

CONSELHEIROS PRESENTES: 114 

 115 

Arq. e Urb. Amélia de Farias Panet Barros             __________________________________ 116 

 117 

Arq. e Urb. Aristóteles Lobo M. Cordeiro  __________________________________ 118 

 119 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre __________________________________ 120 

 121 

Arq. e Urb. Germana Terceiro Neto P. Miranda __________________________________ 122 

 123 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Araújo Peregrino    __________________________________ 124 

 125 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal __________________________________ 126 

 127 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento __________________________________ 128 

 129 

Arq. e Urb. Valder de Souza Filho    __________________________________ 130 


