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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 084, DO CONSELHO DE 1 

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

de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e vinte e um minutos, iniciou-se a sessão 3 

na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de 4 

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, Mayrla Janine Souto Maior Catão, Modesto Cavalcanti de 7 

Albuquerque Neto, Walter Muniz de Brito Filho e Washigton Dionísio Sobrinho. Convidados: 8 

Alessandra Soares de Moura – coordenadora do CEAU-CAU/PB, Andréia Solha - gerente geral 9 

e Welison Silveira, assessor jurídico.  01. Abertura:  O presidente Ricardo Vidal, iniciou a 84ª 10 

Plenária Ordinária do CAU/PB, agradecendo a presença de todos 2. Execução do Hino 11 

Nacional Brasileiro: Dispensada a execução do hino nacional. 3. Verificação da pauta: O 12 

presidente Ricardo Vidal, leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou 13 

mesmo necessidade de esclarecimento.  4. Aprovação da Ata 083/2019 Reunião Plenária 14 

Ordinária do CAU/PB: A ata foi aprovada por unanimidade. 5. Comunicações: a) 15 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CEAU-CAU/PB: Não Houve, b) PRESIDÊNCIA: O 16 

presidente, Ricardo Vidal comunicou os ofícios que foram emitidos no último mês. O 17 

presidente também ressaltou que o evento Observatório CAU/PB/RN/PE realizado em Campina 18 

Grande/PB, no dia 13/03/2019, foi um sucesso, com uma grande presença de público. c) 19 

CONSELHEIROS: Modesto Cavalcanti, solicitou que o assessor jurídico do CAU/PB 20 

apresentasse o relatório mensal com a informação dos trâmites dos processos judiciais. O 21 

assessor jurídico Welison Silveira, realizou uma breve explanação sobre os trâmites dos 22 

processos judiciais do CAU/PB, que estão em andamento.  d) GERÊNCIA GERAL: Andréia 23 

Solha informou que vai tirar 10 dias de férias do saldo de suas férias referente ao ano 2018. e) 24 

ASSESSORIA JURÍDICA: Não Houve. 6. ORDEM DO DIA: 6.1. Apreciação e aprovação 25 

do Balancete do CAU/PB referente ao mês de fevereiro 2019. (Origem CPFI-CAU/PB; 26 

Relator: Modesto Cavalcanti) O conselheiro relator passou a palavra para gerente geral, 27 

Andreia Solha, que realizou a leitura dos resumos dos balancetes, destacou que os mesmos foram 28 

apresentados e discutidos na CPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-mail para os 29 

conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime de discussão 30 

e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, o 31 

balancete referente ao mês de fevereiro de 2019, foi aprovado por unanimidade. 6.2. Apreciação 32 

e aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2018 - Relator: Modesto Cavalcanti. O 33 

conselheiro relator passou a palavra para gerente geral, Andréia Solha, que apresentou as 34 

planilhas e realizou a leitura dos relatórios, destacou que os mesmos foram apresentados e 35 

discutidos na CPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-mail para os conselheiros. 36 

Enfatizou que o Relatório de Gestão do ano de 2018 já foi aprovado pelo CAU/BR.  Após a 37 

apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime de discussão e não havendo 38 

manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, o Relatório de 39 

Gestão do ano de 2018, foi aprovado por unanimidade. O presidente parabenizou toda equipe 40 

pelo relatório e a gerente geral agradeceu em nome da equipe. 6.3. Homologação protocolo 41 

837412/2019 – Prazo para arquivamento de processos de registro que não atendam às 42 

exigências em até trinta dias - Relator: Washington Dionísio. O presidente passou a palavra 43 

para o relator, que efetuou a leitura do relatório e do voto favorável ao arquivamento dos 44 

processos de registro de pessoas físicas e jurídicas, que não atendam ás exigências em até 30 45 

dias, também realizou a leitura da deliberação 025/2019 da CEPEF-CAU/PB. A assistente 46 

administrativa, Fernanda da Mata, relatou as dificuldades encontrada pelo fato de não ser 47 

possível arquivar os processos que não atendem às exigências e continuam em aberto, levando a 48 

erros. O presidente procedeu em regime de discussão e não havendo manifestação submeteu à 49 

consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade pelo 50 

arquivamento dos processos de registro que não atendam às exigências em até 30 dias. 7. 51 

Assuntos de Interesse Geral: Preenchimento da vaga na suplência do CAU/PB no Conselho de 52 

Meio Ambiente de Cabedelo. Serão convidados os suplentes dos conselheiros, não obtendo 53 
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sucesso, será convidado um profissional de notório saber. 8. Encerramento: Às noves horas e 54 

cinquenta e cinco minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada 55 

a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada 56 

pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 57 

Assistente da Mesa do Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros 58 

que se fizeram presentes à sessão. 59 

 60 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL________________________________ 61 
Presidente do CAU/PB 62 
 63 
MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO               ________________________________ 64 
Assistente da Mesa do Plenário   65 

            66 

CONSELHEIROS PRESENTES: 67 

 68 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior     __________________________________ 69 

 70 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 71 

 72 

Arq. e Urb. Modesto C de Albuquerque Neto       __________________________________ 73 

 74 

Arq. e Urb. Mayrla Janine Souto Maior Catão       __________________________________ 75 

 76 

Arq. e Urb. Walter Muniz de Brito Filho                 __________________________________ 77 

 78 

Arq. e Urb. Washigton Dionísio Sobrinho   __________________________________ 79 


