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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR N° 006, DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos 2 

vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 3 

quarenta e cinco minutos, iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, localizada na 4 

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

presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. 6 

Estiveram presentes os conselheiros diretores Amélia de Farias Panet, Paulo Sérgio 7 

Araújo Peregrino, Ricardo Victor de Mendonça Vidal e Sônia Matos Falcão. 8 

Participaram como convidados a gerente geral Andréia Solha e o gerente técnico e 9 

de fiscalização Daniel Marques. Aberta a sessão, o presidente agradeceu a 10 

presença de todos e deu seguimento às deliberações na ordem que segue. Ordem 11 

do dia I:  Apreciação e aprovação da ata da Reunião ordinária nº 003, 004 e 12 

005/2016 e da reunião extraordinária 001/2016 – Relator presidente Cristiano Rolim. 13 

As atas foram aprovadas por unanimidade. Ordem do dia II: Discussão das 14 

Diretrizes para o Plano de Ação e Orçamento do ano de 2017 - Relator Presidente 15 

Cristiano Rolim; O relator passou a palavra para a gerente geral Andréia Solha para 16 

que a mesma apresentasse as Diretrizes do Plano de Ação para o ano de 2017. Ao 17 

realizar a apresentação, a gerente geral esclareceu que levando em consideração a 18 

redução na previsão de arrecadação para o próximo ano, considerando o percentual 19 

destinado ao ATHIS e também considerando o aumento do aporte de recursos 20 

destinados ao CSC - Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de 21 

Arquitetura e Urbanismo e ao Fundo de Apoio, ficou constatado que os recursos 22 

alocados em cada objetivo estratégico já ultrapassam as metas mínimas. A gerente 23 

geral realizou a apresentação detalhada das Diretrizes do Plano de Ação para o ano 24 

de 2017. Houve uma discussão em relação às dificuldades a serem enfrentadas no 25 

próximo ano com a queda da arrecadação e as metas a serem cumpridas no Plano 26 

de Ação. O presidente solicitou à conselheira Sônia Matos que verificasse e 27 

apresentasse até o final desta semana uma pesquisa de como são realizados os 28 

editais de patrocínios das ações sociais, pelo que a conselheira concordou.  Com 29 

base no que foi discutido, ficou deliberado por unanimidade que o Plano de 30 

Ação para o ano de 2017, permaneça da forma que foi apresentada.  Ordem do 31 

dia III: Cartas aos profissionais sobre Reserva Técnica-RT – Relatora Amélia Panet; 32 

o Item foi retirado de pauta e a conselheira Amélia Panet se comprometeu de em 33 

breve encaminhar por e-mail uma carta a respeito de RT – Reserva Técnica já 34 

redigida para a apreciação do presidente e dos demais diretores. Ordem do dia IV: 35 

Funcionamento das Comissões – Relator Cristiano Rolim; O presidente Cristiano 36 

Rolim enfatizou a necessidade de os processos serem apresentados nas comissões 37 

pelos seus relatores com o seu relato pronto para discussão e votação. A fim de não 38 

ocorrer erros e o processo ficar passível de nulidade. A conselheira Sônia Matos, 39 

ressaltou que já está em andamento a organização dos Atos Normativos pela COA-40 

CAU/PB, com a orientação do assessor jurídico. Informes: I - O presidente informou 41 

aos conselheiros presentes que foi relator no IPHAEP- Instituto do Patrimônio 42 

Histórico e Artístico Estado da Paraíba, sobre a intervenção no Terminal Urbano do 43 

Varadouro e que teve o parecer aprovado. Comunicou também que após a reunião 44 

teve o seu parecer questionado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 45 

Artístico Nacional, na pessoa de Raglan Gondim, apesar de ter um representante do 46 

IPHAN presente na reunião, o senhor Cláudio Nogueira, e ter se abstido. II – A 47 

gerente geral informou que o Banco do Brasil está cobrando uma taxa de nove reais, 48 

apesar de haver um contrato assinado onde o valor da tarifa correta é dois reais e 49 

dois centavos. Mas já encaminhou ofício ao banco cobrando a regularização.  A 50 

gerente geral informou que a resolução que trata da cobrança das anuidades só 51 

entrará em vigor no próximo ano. Às onze horas, o presidente deu por encerrada a 52 
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reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 53 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 54 

secretária geral deste Conselho, e assinada pelo senhor presidente e por todos os 55 

conselheiros diretores que se fizeram presentes à reunião. 56 

 57 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM 58 

Presidente do CAU/PB    __________________________________ 59 

 60 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento 61 

Secretária geral do CAU/PB   __________________________________ 62 

 63 

 64 

CONSELHEIROS PRESENTES: 65 

 66 

Arq. e Urb. Amélia De Farias Panet  __________________________________ 67 

 68 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Araújo Peregrino __________________________________ 69 

 70 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de M. Vidal          __________________________________ 71 

 72 

Arq. e Urb. Sônia Matos Falcão                    __________________________________ 73 


