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 ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 090 DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos trinta e um dias do mês de 2 

outubro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e vinte e oito minutos em segunda e última 3 

chamada, iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizado na Av. Guarabira, 1200, 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, Renata de Sousa e Nóbrega, Silvia Regina M. M. H. dos Santos, Washington 8 

Dionísio Sobrinho e Walter Muniz de Brito Filho. Convidados, Andréia Solha - gerente geral, 9 

Fabíola Bessa - assessora de comunicação e Mércia Valéria Pinho do Nascimento - secretária 10 

geral do CAU/PB. Foram justificadas as ausências da conselheira federal, Cristina Evelise, 11 

Alessandra Soares de Moura – coordenadora do CEAU-CAU/PB e da conselheira, Julliana 12 

Queiroga de Lucena. 01. Abertura:  O presidente Ricardo Victor de Mendonça Vidal, iniciou 13 

a 90ª Plenária Ordinária do CAU/PB, agradecendo a presença de todos. 2. Execução do Hino 14 

Nacional Brasileiro: Executado o Hino Nacional. 3. Verificação da pauta: O presidente 15 

Ricardo Vidal, leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo 16 

necessidade de esclarecimento. 4. Comunicações: a) SECRETÁRIO EXECUTIVO DO 17 

CEAU-CAU/PB: Não Houve, b) PRESIDÊNCIA: O presidente relatou sobre os ofícios que 18 

foram emitidos no último mês no CAU/PB. Também informou da DPOBR 0094-09-2019 – 19 

Aprovação do calendário eleitoral das eleições 2020 do CAU. O presidente passou a palavra para 20 

a secretária geral do CAU/PB, Mércia Pinho, que esclareceu que os conselheiros relatores não 21 

podem deixar de apresentar o relatório e voto de sua responsabilidade nas reuniões de comissões 22 

e reuniões plenárias e as ausências dos conselheiros nas reuniões devem ser encaminhados por e-23 

mail obrigatoriamente. E todos os informes devem ser encaminhados por escrito. O presidente 24 

ressaltou que os conselheiros Giovanni e Washington fizeram palestras em duas faculdades da 25 

Paraíba e que a repercussão foi muito boa.  c) CONSELHEIROS: O conselheiro Washington 26 

Dionísio informou que representou o CAU/PB nos seguintes eventos: 01 – No Ministério 27 

Público sobre riscos das edificações antigas. 02 – Criação do Fórum Paraibano de Mobilidade e 28 

Segurança no Trânsito. 03 – E o CANPAT no Sinduscon/JP.  d) GERÊNCIA GERAL: Não 29 

Houve e) ASSESSORIA JURÍDICA: Não Houve. 5. ORDEM DO DIA: 5.1. Apreciação e 30 

aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês outubro 2019. (Origem CPFI-31 

CAU/PB; Relatora: Mayrla Souto Maior Catão) A conselheira relatora passou a palavra para 32 

gerente geral, Andréia Solha, que realizou a leitura dos resumos dos balancetes, destacou que os 33 

mesmos foram apresentados e discutidos na COAPFI-CAU/PB e que foram encaminhados via e-34 

mail para os conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime 35 

de discussão e não havendo manifestação, submeteu à consideração dos presentes, que posto em 36 

votação o mês de outubro de 2019, foi aprovado por unanimidade.  5.2. Apreciação e 37 

aprovação plano de Ação e Orçamento 2020 - Relatora: Coordenadora-adjunta da 38 

COAPFI-CAU/PB Mayrla Souto Maior; A conselheira relatora passou a palavra para a 39 

gerente geral, Andréia Solha, que realizou a leitura do Plano de Ação do CAU/PB para o 40 

exercício 2020, destacou que os mesmos foram encaminhados por e-mail para os conselheiros. 41 

Após a apresentação dos relatórios, o presidente procedeu em regime de discussão e não havendo 42 

manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação, Plano de Ação do 43 

CAU/PB para o exercício 2020, foi aprovado por unanimidade. 5.3. Apreciação do processo 44 

ético disciplinar 132/2018 protocolo Siccau 777359/2018 – Relator coordenador da sede do 45 

CAU/PB, Giovanni Soares de Alencar; O presidente passou a palavra para o relator que levou 46 

em consideração a Deliberação nº 016/2019 – CED-CAU/PB, e votou pela extinção e 47 

arquivamento do processo. O presidente procedeu em regime de discussão e não havendo 48 

manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovado por 49 

unanimidade a extinção e arquivamento do processo. 6. Assuntos de Interesse Geral: 01 -  50 

Reserva Técnica – Posicionamento da CED-CAU/PB - Coordenador da CED-CAU/PB Giovanni 51 

Alencar, apresentou um e-mail recebido do CAU/BR, onde continha uma reclamação a respeito 52 
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de Reserva Técnica – RT, ressaltou que na reunião da CED-CAU/PB ao tratar do assunto não se 53 

chegou a uma conclusão. É sabido que a pratica de RT é uma pratica condenável. O conselheiro 54 

Washington sugeriu preparar uma resposta para o CAU/BR. Com a palavra, o presidente 55 

procedeu em regime de discussão e após as devidas manifestações, submeteu à consideração dos 56 

presentes, que posto em votação foi aprovado por unanimidade a realização da elaboração de 57 

uma resposta para o CAU/BR pelo conselheiro Washington e o presidente, Ricardo Vidal se 58 

dispôs em marcar uma reunião no Procon de João Pessoa para mais esclarecimentos sobre o 59 

tema.   02 - O conselheiro Washington com o aval dos demais conselheiros presentes, solicitou 60 

que fosse encaminhado e-mail para o assessor jurídico e ao gerente técnico, solicitando que os 61 

mesmos entreguem os relatórios dos processos que estão parados no SICCAU nos seus setores. 62 

Deverá ser impressa, a listagem da primeira página do SICCAU que consta a numeração dos 63 

protocolos e encaminhar a justificativa dos processos que estão sem movimentação, na próxima 64 

reunião da Diretoria. A GETEC e a ASJUR devem apresentar os referidos relatórios. Caso não 65 

tenha a reunião, de diretoria os relatórios deverão ser entregues na plenária.  As datas das 66 

reuniões estão previstas para o dia 29/11/2019. 7. Encerramento: Às dez horas e cinquenta e um 67 

minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por 68 

encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, 69 

vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da Mesa do 70 

Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram 71 

presentes à sessão.  72 

 73 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL         __________________________________ 74 
Presidente do CAU/PB 75 
 76 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento                                            __________________________________ 77 
Assistente de Mesa do Plenário                                78 

        79 

CONSELHEIROS PRESENTES: 80 

 81 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior      __________________________________ 82 

 83 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 84 

 85 

Arq. e Urb. Mayrla Janine S. Maior Catão                                         __________________________________ 86 

 87 

Arq. e Urb. Renata de Sousa e Nobrega                      __________________________________ 88 

 89 

Arq. e Urb. Silvia Regina M. M. H. dos Santos                                __________________________________ 90 

 91 

Arq. e Urb. Walter Muniz de brito Filho                                       __________________________________  92 

 93 

Arq. e Urb. Washigton Dionísio Sobrinho                      __________________________________ 94 


