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 ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 091 DO CONSELHO DE 1 

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

de novembro 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 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 

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

Catão, Silvia Regina M. M. H. dos Santos, Washington Dionísio Sobrinho e Gustavo Nóbrega de 8 

Lima. Convidados, Fabíola Bessa - assessora de comunicação, Mércia Valéria Pinho do 9 

Nascimento - secretária geral do CAU/PB, Welison Silveira – assessor jurídico e Daniel 10 

Marques – gerente técnico e de fiscalização. Foram justificadas as ausências de Alessandra 11 

Soares de Moura – coordenadora do CEAU-CAU/PB e do conselheiro Modesto Cavalcanti de 12 

Albuquerque Neto. 01. Abertura:  O presidente Ricardo Victor de Mendonça Vidal iniciou a 13 

91ª Plenária Ordinária do CAU/PB, agradecendo a presença de todos. 2. Execução do Hino 14 

Nacional Brasileiro: Dispensada a execução do Hino Nacional. 3. Verificação da pauta: O 15 

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

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

DO CEAU-CAU/PB: Não Houve, b) PRESIDÊNCIA: O presidente informou que o CAU/PB 18 

lançou o edital de patrocínio e foram apresentadas três propostas, que serão analisadas pela 19 

comissão. O presidente também informou do recesso de final de ano. c) CONSELHEIROS: O 20 

conselheiro Washington Dionísio informou que representou o CAU/PB no Conselho de 21 

Mobilidade Urbana. Informou também que o contrato com a Serasa já está em vigor e que a 22 

UNICORP – Faculdade de Pós Graduação, esteve em reunião e ofereceu um desconto de dez por 23 

cento para os inscritos no CAU.   d) GERÊNCIA GERAL: Não Houve e) ASSESSORIA 24 

JURÍDICA: Não Houve. 5. Aprovação da Ata 088, 089, 090 /2019 Reunião Plenária 25 

Ordinária e 017/2019 da Reunião Plenária Extraordinária do CAU/PB: As atas foram 26 

aprovadas por unanimidade. 6. ORDEM DO DIA: 6.1. Apreciação e homologação da 27 

deliberação 100/2019-CEPEF do processo 102/2019 protocolo Siccau 891317/2019 - 28 

Relator: coordenador da CEPEF do CAU/PB Washington Sobrinho; O item foi retirado de 29 

pauta.  6.2. Apreciação e deliberação do recurso apresentado à plenária do CAU/PB – 30 

Processo Administrativo de Cobrança 092/2018 PF protocolos Siccau 715494/2018 - 31 

Relator: coordenador da COAPFI do CAU/PB Modesto Cavalcanti; O item foi retirado de 32 

pauta 6.3. Apreciação e deliberação – referente a deliberação plenária e deliberação da 33 

comissão, referente à impossibilidade de aplicação de mais de uma sanção, à exceção da 34 

multa. Protocolo Siccau 414148/2016 processo 004/2017-CED - Relator: Coordenador da 35 

CED-CAU/PB Giovanni Alencar; O presidente passou a palavra para o relator que levou em 36 

consideração a necessidade da retificação da deliberação plenária nº 077/2018, considerando a 37 

deliberação – CED-CAU/PB, considerando o Código de Ética e Disciplina do CAU, 38 

considerando as sanções disciplinares, considerando a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e 39 

considerando as Resoluções do CAU/BR, votou pela aplicação das seguintes penalidades, 40 

retificando o parecer aprovado na plenária 077/2018, conforme sanções previstas na Resolução 41 

142/2017 do CAU/BR: Advertência reservada e multa de duas anuidades. O presidente procedeu 42 

em regime de discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que 43 

posto em votação foi aprovado por unanimidade o voto do relator pela advertência reservada e 44 

multa de duas anuidades. 6.4. Antecipação da data da reunião plenária do mês de dezembro 45 

para o dia 13/12/2019 – Relator: presidente Ricardo Vidal; Com a palavra, o presidente do 46 

CAU/PB apresentou a sugestão de alterar para o dia treze de dezembro do ano corrente, a data da 47 

última reunião plenária do ano de 2019. O presidente procedeu em regime de discussão e não 48 

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

aprovado por unanimidade o dia treze de dezembro do ano corrente a nova data para a reunião 50 

plenária nº 092.  6.5. Definição do calendário das reuniões ordinárias do CAU/PB – 2020 – 51 

Relator presidente Ricardo Vidal; Com a palavra o presidente do CAU/PB apresentou as 52 
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sugestões de datas para as reuniões ordinária do ano de 2020. O presidente procedeu em regime 53 

de discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em 54 

votação foi aprovado por unanimidade o calendário de 2020 (anexo a esta ata).   7. Assuntos de 55 

Interesse Geral: 01 – Apresentação dos relatórios do Siccau da assessoria jurídica e da 56 

gerência técnica – Relator: conselheiro Washington Sobrinho. Com a palavra o conselheiro 57 

Washington, relatou a necessidade manter os processos do Siccau em dia, para evitar atrasos nas 58 

decisões e risco de perder o prazo dos processos. Na ocasião, o assessor jurídico do CAU/PB 59 

explicou a sua versão para o fato dos processos estarem parados no seu setor, da mesma forma, o 60 

gerente técnico expôs as suas dificuldades pelo número de processos no seu ambiente do Siccau. 61 

Após as devidas discussões ficou decidido que os funcionários citados irão dar mais atenção aos 62 

processos parados nos seus ambientes do Siccau e que os coordenadores das comissões 63 

ordinárias farão cobranças dos processos encaminhados a estes setores.  7. Encerramento: Às 64 

nove horas e vinte e dois minutos o presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo 65 

mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 66 

aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 67 

Assistente da Mesa do Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros 68 

que se fizeram presentes à sessão.  69 

 70 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL         __________________________________ 71 
Presidente do CAU/PB 72 
 73 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento                                          __________________________________ 74 
Assistente de Mesa do Plenário                                75 

        76 

CONSELHEIROS PRESENTES: 77 

 78 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior      __________________________________ 79 

 80 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 81 

 82 

Arq e Urb. Gustavo Nobrega de Lima                     __________________________________ 83 
 84 

Arq. e Urb. Julliana Queiroga de Lucena      __________________________________ 85 
 86 

Arq. e Urb. Mayrla Janine S. Maior Catão                                         __________________________________ 87 

 88 

Arq. e Urb. Silvia Regina M. M. H. dos Santos                                __________________________________ 89 

 90 

Arq. e Urb. Washigton Dionísio Sobrinho                       __________________________________ 91 


