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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 082, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 1 

URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 2 

dezenove, às oito horas e quarenta e três minutos, em segunda e última convocação, iniciou-se 3 

a 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 Ricardo Victor de 5 

Mendonça Vidal. Estiveram presentes os conselheiros: Ernani Henrique dos Santos Júnior, 6 

Giovanni Soares de Alencar, Julliana Queiroga de Lucena, Mayrla Janine Souto Maior Catão, 7 

Modesto Cavalcanti de Albuquerque Neto, Silvia Regina Muniz M. Henrique dos Santos, Walter 8 

Muniz de Brito Filho, Washington Dionísio Sobrinho, Silvino dos Santos Pereira e o secretário 9 

executivo do CEAU-CAU/PB, Pedro Rossi. Convidados: Andréia Solha - gerente geral e Yngrid 10 

Cabral - assessora das comissões. 1. Abertura:  O presidente RICARDO VIDAL, às oito horas e 11 

quarenta e três minutos do dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e dezenove, iniciou a 82ª 12 

Plenária Ordinária do CAU/PB, agradecendo a presença de todos 1.2. Execução do Hino 13 

Nacional Brasileiro: Dispensada a execução do hino nacional. 1.3. Verificação da pauta: O 14 

presidente RICARDO VIDAL leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida 15 

ou mesmo necessidade de esclarecimento. 2. Comunicações: a) SECRETÁRIO EXECUTIVO DO 16 

CEAU-CAU/PB: 01 - O Secretário Executivo do CEAU-CAU/PB, Pedro Rossi, informou que 17 

o Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CEAU-CAU/PB), realizou o 18 

“Seminário Paraibano de Política Urbana” em João Pessoa, nos dias 19 e 20 de novembro 19 

último. Foram debatidos temas urgentes e inerentes às cidades, trazendo os desafios da gestão 20 

urbana e as possíveis ferramentas e estratégias de atuação para a melhoria da qualidade de 21 

vida nas urbes.  O Seminário Paraibano elaborou uma carta compromisso dos Arquitetos e 22 

Urbanistas ao governador eleito em 2018, em defesa do Direito à Cidade. A carta será 23 

apresentada para aprovação na próxima reunião do CEAU-CAU/PB e em seguida será 24 

encaminhada ao plenário do CAU/PB. O2 – Pedro Rossi também informou que João Pessoa 25 

receberá conselheiros e conselheiras do Instituto de Arquitetos do Brasil para a sua 156ª 26 

reunião nacional. Arquitetos, arquitetas e urbanistas de todo o país se encontrarão entre os 27 

dias 24 e 27 de abril para tratar dos assuntos que dizem respeito à entidade. O IAB.pb é o 28 

departamento estadual que organizará o evento. As atividades do COSU PARAHYBA ainda não 29 

tem local confirmado, mas acontecerão simultaneamente com a Semana Acadêmica de 30 

Arquitetura e Urbanismo do IESP Faculdades. Pedro Rossi ressaltou a importância da presença 31 

dos conselheiros do CAU/PB.  b) PRESIDÊNCIA: Ricardo Vidal, 01) informou que em abril 32 

acontecerá o encontro das CPUAS-CAU/BR. 02) Ricardo Vidal solicitou aos diretores do CAU/PB 33 

do ano de 2018, que encaminhem um texto com o resumo das atividades de cada Comissão 34 

para a gerente geral, a fim de que seja incluído no relatório que será encaminhado ao TCU. 03) 35 

Ressaltou a necessidade dos conselheiros encaminharem as suas declarações de bens, que 36 

devem vir lacradas, e servirão de base para os dados que serão informados no relatório que 37 

será encaminhado ao TCU. 04) Destacou o envio de ofícios a delegacia de defraudações, sobre 38 

denuncia se exercício ilegal da profissão e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba-39 

FIEP, solicitando o uso do auditório daquela instituição para realizar um evento, com a 40 

participação do CAU/PE e CAU/RN. c) CONSELHEIROS: Não houve.  d) GERÊNCIA GERAL: 41 

Andréia Solha informou que o CAU/BR prorrogou o Refiz até o mês de julho de dois mil e 42 

dezenove e que na anuidade do ano de 2019, se for paga até o dia 31 de janeiro terá um 43 

desconto de dez por cento e a partir de primeiro de fevereiro, passarão a valer o desconto de 44 

cinco por cento, sendo paga à vista.  3. ORDEM DO DIA: 3.1. Reajustes/Correções de Salários, 45 

bolsa e gratificação, assim como a concessão de auxílio saúde para empregados do CAU/PB. 46 

(Origem CPFI-CAU/PB; Relator: Presidente Ricardo Vidal. O presidente passou a palavra para 47 

gerente geral, Andreia Solha, ressaltou que os representantes do Sindicato dos Servidores em 48 

Conselhos e ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado da 49 
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Paraíba – SINSERCON-PB, estiveram presentes em uma reunião com a diretoria do CAU/PB, 50 

onde apresentaram a proposta para o Acordo Coletivo dos funcionários do CAU/PB. Foi 51 

realizada uma nova reunião com os funcionários do CAU/PB. A gerente geral enfatizou que 52 

SINSERCON-PB compareceu a mais uma reunião com a diretoria e na ocasião o assessor jurídico 53 

questionou o fato de estarem discutindo um acordo coletivo e o SINSERCON-PB ter entrado 54 

com uma ação contra o CAU/PB referente uma verba  indenizatória a ser incorporada aos 55 

salários dos funcionários do Conselhos e ordens de Fiscalização Profissional e Entidades 56 

Coligadas e Afins do Estado da Paraíba. A gerente geral destacou que os representantes do 57 

SINSERCON-PB não compareceram à reunião marcada com a diretoria do CAU/PB e nem 58 

justificaram. A gerente geral apresentou a proposta de reajuste salarial e em seguida o 59 

presidente procedeu em regime de discussão e após a manifestação dos conselheiros, 60 

submeteu à consideração dos presentes, que compete ao Plenário, segundo o art. 28, LXVI, do 61 

Regimento Interno do CAU/PB, apreciar e deliberar sobre planos de cargos e salários, e suas 62 

alterações, bem como sobre remuneração e índices de atualização do CAU/PB. Considerou que 63 

a última correção nos valores dos salários foi aprovada em fevereiro de 2017 e que a mesma 64 

não contemplou os valores das gratificações. Considerou a contraproposta apresentada pelo 65 

CAU/PB ao Sindicato dos Servidores em Conselhos e ordens de Fiscalização Profissional e 66 

Entidades Coligadas e Afins do Estado da Paraíba – SINSERCON-PB, durante as negociações da 67 

data-base da categoria. Foram aprovados por unanimidade: 01- Aprovar por unanimidade os 68 

reajustes de 17.10% nos salários dos empregados de nível médio e ajustar para R$ 400,00 69 

(quatrocentos reais) o valor das gratificações pagas aos membros da Comissão Temporária de 70 

Licitação; 02- Aprovar por unanimidade as correções de 5.98% nos valores das demais 71 

gratificações, bolsa estágio e salários pagos aos empregados do Conselho de Arquitetura e 72 

Urbanismo da Paraíba. 03 - Aprovar por unanimidade a concessão de auxílio saúde no valor de 73 

R$ 200,00 para os empregados do CAU/PB. 04 - Aprovar por unanimidade a vigência dos pontos 74 

anteriores ser retroativo a data de 1 de janeiro de 2019. 3.2. Composição e posse das 75 

Comissões Permanentes 2019; Relator: Presidente Ricardo Vidal. O presidente deu por aberto 76 

as inscrições para compor as Comissões Permanentes. Após as devidas discussões, deu-se início 77 

ao processo de votação. As composições das Comissões ficaram da seguinte forma: Comissão 78 

de Ética e Disciplina – CED-CAU/PB: Giovanni Soares de Alencar, Julliana Queiroga de Lucena e 79 

Washington Dionísio Sobrinho. Comissão de Organização, Administração, Planejamento e 80 

Finanças – COAPFI-CAU/PB: Modesto Cavalcante de Albuquerque Neto, Mayrla Janine Souto 81 

Maior Catão e Silvia Regina Muniz Macedo Henrique dos Santos. Comissão de Exercício 82 

Profissional, Ensino e Formação - CEPEF: Washington Dionísio Sobrinho, Ernani Henrique dos 83 

Santos Júnior e Walter Muniz de Brito Filho. Na sequência todos os membros eleitos da 84 

comissão tomaram posse. 3.3. Eleições dos Coordenadores das Comissões - 2019; Relator: 85 

Presidente Ricardo Vidal. O presidente deu por aberto as inscrições para compor a 86 

coordenadoria e coordenadoria adjunta das comissões. Após as devidas eleições as 87 

coordenadorias das comissões e coordenaria adjunta, ficaram da seguinte forma: Comissão de 88 

Ética e Disciplina – CED-CAU/PB: Coordenador: Giovanni Soares de Alencar, Coordenadora 89 

Adjunta: Julliana Queiroga de Lucena. Comissão de Organização, administração, Planejamento 90 

e Finanças – COAPFI-CAU/PB: Coordenador: Modesto Cavalcante de Albuquerque Neto, 91 

Coordenadora Adjunta: Mayrla Janine Souto Maior. Comissão de Exercício Profissional, Ensino 92 

e Formação - CEPEF: Coordenador: Washington Dionísio Sobrinho, Coordenador Adjunto: 93 

Ernani Henrique dos Santos Júnior. Em seguida foi realizada a assinatura dos termos de posse 94 

dos coordenadores e coordenadores adjunto. 3.4. Posse da Diretoria do CAU/PB - 2019; 95 

Relator: Presidente Ricardo Vidal; O presidente Ricardo Vidal realizou a leitura dos nomes dos 96 

diretores do CAU/PB para o ano de 2019, esclarecendo que os diretores são os Conselheiros 97 

eleitos para coordenar as comissões, são eles: Modesto Cavalcanti de A. Neto, Washington 98 
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Dionísio Sobrinho e Giovanni Soares de Alencar.  3.5. Eleição e posse do 1º e 2º Vice-99 

Presidentes do CAU/PB 2019 – Relator: Presidente, Ricardo Vidal; O presidente Ricardo Vidal, 100 

solicitou que os candidatos, a primeiro e segundo vice presidentes se apresentassem. Após as 101 

discussões pertinentes às atribuições dos vice-presidentes, ocorreu a eleição e foram eleitos os 102 

conselheiros: primeiro vice-presidente: Washington Dionísio Sobrinho e segundo vice-103 

presidente: Modesto Cavalcanti de A. Neto. Em seguida foi realizada a assinatura dos termos de 104 

posse. 3.6. Calendário das Reuniões de Diretoria, das Comissões Permanentes e CEAU 2019 – 105 

Relator: Presidente, Ricardo Vidal; Com a palavra, o presidente ouviu as sugestões e após as 106 

discussões para definir as datas das reuniões, foram aprovadas as datas conforme calendário 107 

anexo.  4. Extra Pauta: Não houve. 5. Assuntos de Interesse Geral: Não houve. 6. 108 

Encerramento: Às nove horas e cinquenta e três, minutos o presidente agradeceu a presença 109 

de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a 110 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, 111 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do Plenário deste Conselho, e 112 

assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 113 

 114 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL ________________________________ 115 
Presidente do CAU/PB 116 
 117 
MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO               ________________________________ 118 
Assistente da Mesa do Plenário   119 

            120 

CONSELHEIROS PRESENTES: 121 

 122 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior     __________________________________ 123 

 124 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 125 

 126 

Arq. e Urb. Julliana Queiroga de Lucena       __________________________________ 127 

 128 

Arq. e Urb. Mayrla Janine Souto Maior Catão       __________________________________ 129 

 130 

Arq. e Urb. Modesto C de Albuquerque Neto       __________________________________ 131 

 132 

Arq. e Urb. Silvia Regina Muniz M. H. dos Santos __________________________________ 133 

 134 

Arq. e Urb. Walter Muniz de Brito Filho  __________________________________ 135 

 136 

Arq. e Urb. Washington Dionísio Sobrinho  __________________________________ 137 


