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 ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 089 DO CONSELHO DE 1 

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

de setembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta e um minutos em segunda e 3 

última chamada, iniciou-se a sessão no HUB 360°, localizado na Av. Bananeiras,361, 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 

Geraldo Rogério do Amaral Nóbrega, Giovanni Soares de Alencar, Mayrla Janine Diniz Souto 7 

Maior Catão, Modesto Cavalcanti de Albuquerque Neto, Washington Dionísio Sobrinho e 8 

Walter Muniz de Brito Filho. Convidados, Lidiane Chaves Machado – arquiteta e urbanista, 9 

Eloyze do Nascimento – arquiteta e urbanista, Andréia Solha - gerente geral, Welison Silveira - 10 

assessor jurídico, Fabíola Bessa - assessora de comunicação e Mércia Valéria Pinho do 11 

Nascimento - secretária geral do CAU/PB. Foi justificada a ausência de Alessandra Soares de 12 

Moura – coordenadora do CEAU-CAU/PB e da conselheira, Julliana Queiroga Lucena.  01. 13 

Abertura:  O presidente Ricardo Victor de Mendonça Vidal, iniciou a 89ª Plenária Ordinária 14 

do CAU/PB, agradecendo a presença de todos. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: 15 

Execução do Hino Nacional. 3. Verificação da pauta: O presidente Ricardo Vidal, leu a pauta 16 

e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de 17 

esclarecimento.  4. Comunicações: a) SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CEAU-CAU/PB: 18 

Não Houve, b) PRESIDÊNCIA: 01 - O presidente relatou sobre os ofícios que foram emitidos, 19 

no último mês, 02 – Foi realizada a compra dos aparelhos de ar-condicionado do CAU/PB e a 20 

próxima reunião plenária já será na sede do CAU/PB. 03 – O evento Observatório realizado em 21 

Patos/PB, foi um sucesso de presença e participação. 04 – O edital de Athis foi publicado. 05 – 22 

E-mail recebido da Ouvidoria do CAU/BR relatando sobre a questão das RT’S, haverá uma 23 

reunião da CED-CAU/PB, será discutido o tema RT. 05 – Lidiane Machado e Eloize do 24 

Nascimento apresentaram o Projeto “Mais Arco-íris”, onde a arquitetura é utilizada como 25 

instrumento para realizar ações sociais, voltadas para instituições carentes. A solicitação delas é 26 

no sentido da divulgação do projeto. Na ocasião foi sugerido um voto de aplauso, para a atitude 27 

de realizar o projeto pelas arquitetas e urbanistas, Lidiane Machado e Eloize do Nascimento, o 28 

que foi aceito por todos os conselheiros presentes. c) CONSELHEIROS: Não Houve d) 29 

GERÊNCIA GERAL: Parabenizou o coordenador da CED-CAU/PB, Giovanni Alencar pelo 30 

trabalho realizado no plano de ação da referida comissão.  e) ASSESSORIA JURÍDICA: O 31 

assessor jurídico do CAU/PB, Welison Silveira realizou uma apresentação referente aos 32 

processos 0800193-35.2019.4.05.8311, 0805407-64.2017.8.15.0001, 0802697-33 

90.2018.4.05.8200 e 00011052-50.2018.5.13.0022. 5. ORDEM DO DIA: 5.1. Apreciação e 34 

aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de agosto 2019. (Origem CPFI-35 

CAU/PB; Relator: Modesto Cavalcanti) O conselheiro relator passou a palavra para gerente 36 

geral, Andréia Solha, que realizou a leitura do resumo do balancete, destacou que os mesmos 37 

foram apresentados e discutidos na COAPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-mail 38 

para os conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime de 39 

discussão e não havendo manifestação, submeteu à consideração dos presentes, que posto em 40 

votação o mês de agosto 2019, foi aprovado por unanimidade.  5.2. Apreciação e decisão dos 41 

processos éticos disciplinares procedente do CAU/PE n.º 058 e 062/2016 protocolo Siccau 42 

583145/2017, 560853/2017 e 560823/2017 - Relator: Coordenador da CED-CAU/PB, 43 

Giovanni Soares Alencar; O conselheiro relator realizou uma apresentação dos relatórios e 44 

expôs a documentação apresentada no processo, valendo ponderar que no tocante ao item 5.1.1- 45 

“O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos mesmos 46 

direitos e dignidades profissionais e, portanto, deve tratá-los com respeito, enquanto pessoas e 47 

enquanto produtores de relevante atividade profissional.”, em razão de tratar-se de princípio, 48 

deve ser analisado como elemento formador da convicção deste Relator. Já em relação ao item 49 

5.2.6- “O arquiteto e urbanista deve abster-se de emitir referências depreciativas, maliciosas, 50 

desrespeitosas, ou de tentar subtrair o crédito do serviço profissional de colegas.”, entendo não 51 

estar configurada a prática de conduta desabonadora a conduta de colegas de profissão, mas tão 52 
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somente manifestação de livre convencimento, devendo ser respeitado o direito de manifestação 53 

previsto art. 5º, XVI, CF. E votou pela extinção e arquivamento dos processos. Realizou 54 

esclarecimentos solicitados pelos conselheiros presentes. O presidente procedeu em regime de 55 

discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em 56 

votação, foi aprovado por unanimidade pela extinção e arquivamento do processo.  7. Assuntos 57 

de Interesse Geral: Não Houve. 8. Encerramento: Às dez horas e dezesseis minutos o 58 

presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a 59 

sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada 60 

e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do Plenário deste 61 

Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão.  62 

 63 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL         __________________________________ 64 
Presidente do CAU/PB 65 
 66 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento                                         __________________________________ 67 
Assistente de Mesa do Plenário                                68 

        69 

CONSELHEIROS PRESENTES: 70 

 71 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior      __________________________________ 72 

 73 

Arq. e Urb Geraldo Rogério do Amaral Nóbrega                  __________________________________ 74 

 75 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 76 

 77 

Arq. e Urb. Mayrla Janine Souto Maior Catão                __________________________________ 78 

 79 

Arq. e Urb. Modesto C de Albuquerque Neto                                __________________________________ 80 

 81 

Arq. e Urb. Walter Muniz de Brito Filho                                    __________________________________  82 

 83 

Arq. e Urb. Washigton Dionísio Sobrinho                      __________________________________ 84 


