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 ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 092 DO CONSELHO DE 1 

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

dezembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta e cinco 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, Mayrla Janine Diniz Souto Maior Catão, Modesto Cavalcanti de 7 

Albuquerque Neto, Silvia Regina M. M. H. dos Santos, Washington Dionísio Sobrinho e Walter 8 

Muniz de Brito Filho. Convidado: Cristina Evelise – conselheira federal, Fabíola Bessa - 9 

assessora de comunicação, Mércia Valéria Pinho do Nascimento - secretária geral do CAU/PB, 10 

Andréia Solha – gerente geral do CAU/PB e Alessandra Soares de Moura – coordenadora do 11 

CEAU-CAU/PB. Foi justificada a ausência da conselheira Julliana Queiroga de Lucena. 01. 12 

Abertura:  O presidente Ricardo Victor de Mendonça Vidal iniciou a 92ª Plenária Ordinária 13 

do CAU/PB, agradecendo a presença de todos. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: 14 

Dispensada a execução do Hino Nacional. 3. Verificação da pauta: O presidente Ricardo Vidal 15 

leu a pauta e perguntou se alguém teria alguma observação, dúvida ou mesmo necessidade de 16 

esclarecimento. 4. Comunicações: a) SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CEAU-CAU/PB: 17 

Não Houve. b) PRESIDÊNCIA: O presidente informou que o CAU/PB lançou o edital de 18 

patrocínio e foram apresentadas três propostas, que foram analisadas pela comissão. O presidente 19 

também informou do recesso de final de ano. c) CONSELHEIROS: O conselheiro Giovanni 20 

Alencar apresentou o folder idealizado pela CED-CAU/PB em conjunto com a assessoria de 21 

comunicação e a presidência do CAU/PB, “Seja Ético, não pratique o exercício ilegal da 22 

profissão.” Também informou da sua participação no Seminário da CED em Brasília e ressaltou 23 

que a pauta principal foi a discussão da resolução 143 do CAU/BR. Com a palavra, o presidente 24 

do CAU/PB parabenizou a comissão de ética da Paraíba pelo folder e destacou a importância da 25 

divulgação da necessidade de ser Ético no exercício da profissão.   d) GERÊNCIA GERAL: 26 

Informou que o relatório contábil do terceiro trimestre do ano e 2019, da auditoria, foi aprovado 27 

pelo CAU/BR.  e) ASSESSORIA JURÍDICA: Não Houve. f) CONSELHEIRA FEDERAL: 28 

A conselheira federal suplente Cristina Evelise agradeceu o convite para estar presente na última 29 

plenária do ano de 2019, ressaltou que foi convidada pelo CAU/BR para participar, na condição 30 

de convidada, para integrar a comissão temporária para o estudo do novo organograma do 31 

CAU/BR (CTO-CAU/BR) e se colocou à disposição para contribuir com um estudo em relação 32 

ao organograma do CAU/PB. Com a palavra o presidente asseverou que a contribuição da 33 

conselheira federal Cristina Evelise é sempre bem-vinda para participar das reuniões e estudos 34 

do CAU/PB. De volta com a palavra, a conselheira Cristina Evelise informou dos elogios que o 35 

CAU/PB tem recebido do CAU/BR, pelo trabalho bem feito pelos seus funcionários. 5. 36 

Aprovação da Ata 091/2019: A ata foi aprovada por unanimidade. 6. ORDEM DO DIA: 6.1. 37 

Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente aos meses de outubro e 38 

novembro 2019. (Origem CPFI-CAU/PB; Relator: Modesto Cavalcanti) O conselheiro 39 

relator passou a palavra para gerente geral, Andréia Solha, que realizou a leitura dos resumos dos 40 

balancetes, destacou que os mesmos foram apresentados e discutidos na COAPFI-CAU/PB e que 41 

foram encaminhados via e-mail para os conselheiros. Após a apresentação dos relatórios, o 42 

presidente procedeu em regime de discussão e não havendo manifestação, submeteu à 43 

consideração dos presentes, que posto em votação os balancetes dos meses de outubro e 44 

novembro de 2019, foram aprovados por unanimidade. 6.2. Apreciação e homologação da 45 

deliberação 100/2019-CEPEF do processo 102/2019 protocolo Siccau 891317/2019 – Relator 46 

conselheiro Washington Sobrinho; Com a palavra, o conselheiro Washington sobrinho 47 

realizou a leitura da deliberação nº 100/2019 da CEPEF-CAU/PB e o capítulo V, Art. 18 da 48 

Resolução nº 22 do CAU/BR e considerou as justificativas apresentada pelo interessado e em 49 

seguida votou por ser mantida a decisão da CEPEF-CAU/PB, pelo deferimento da solicitação de 50 

dispensa da multa aplicada no Auto de Infração. Após a fala do relator, o presidente procedeu em 51 

regime de discussão e não havendo manifestação, submeteu à consideração dos presentes, que 52 



2 

 

posto em votação, foi aprovado por unanimidade a dispensa da multa aplicada no Auto de 53 

Infração.  6.3 Apreciação e homologação do recurso apresentado a planária de CAU/PB – 54 

Processo Administrativo de cobrança 092/2018 (PF) protocolo Siccau 715494/2018 - 55 

Relator: Modesto Cavalcanti; Com a palavra, o relator realizou a leitura do recurso 56 

apresentado e do seu voto, pelo indeferimento do recurso apresentado pelo profissional. O 57 

presidente procedeu em regime de discussão e após esclarecer algumas dúvidas e não havendo 58 

mais manifestações, submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovada 59 

por unanimidade pelo indeferimento, interrupção do registro profissional, atualização da dívida e 60 

a devida inscrição na dívida ativa.  6.4. Homologação da deliberação referente ao processo nº 61 

007/2019 – protocolo Siccau nº 797318/2019 - Relator: Coordenador da CED-CAU/PB 62 

Giovanni Alencar; Com a palavra, o relator realizou a leitura do seu relatório e voto e a leitura 63 

da deliberação 018/2019 da CED-CAU/PB. O presidente procedeu em regime de discussão e não 64 

havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que posto em votação foi 65 

aprovado por unanimidade pelo arquivamento do processo. 6.5. Homologação da deliberação 66 

referente ao processo nº 015/2019 – protocolo Siccau nº 991633/2019 - Relator: 67 

Coordenador da CED-CAU/PB Giovanni Alencar; Com a palavra, o relator realizou a leitura 68 

do seu relatório e voto e da deliberação 019/2019 da CED-CAU/B. O presidente procedeu em 69 

regime de discussão e não havendo manifestação submeteu à consideração dos presentes, que 70 

posto em votação foi aprovado por unanimidade pela não admissibilidade da denúncia e 71 

arquivamento do processo.  7. EXTRA PAUTA 7.1 Homologação do resultado final do Edital 72 

de Patrocínio 2019 – Relator: coordenador da CEPEF do CAU/PB Washington Sobrinho; 73 

O relator destacou que as propostas apresentadas em atendimento ao Edital 02/2019 de 74 

Patrocínio, tiveram todas as exigências de habilitação atendidas e apreciadas as condições de 75 

contrapartida e interesse para a arquitetura e urbanismo. Após a apresentação das propostas e da 76 

decisão tomada pelos membros da Comissão Julgadora, o presidente procedeu em regime de 77 

discussão e após esclarecer algumas dúvidas e não havendo mais manifestações, submeteu à 78 

consideração dos presentes, que posto em votação foi aprovada por unanimidade a homologada o 79 

resultado final do Edital de patrocínio nº 02.2019 do CAU/PB. 8. Assuntos de Interesse Geral: 80 

Não Houve.  Encerramento: Às nove horas e quarenta e oito minutos o presidente agradeceu a 81 

presença de todos, desejou felicidades nos festejos natalinos e, não havendo mais nada a tratar, 82 

deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 83 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Assistente da 84 

Mesa do Plenário deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram 85 

presentes à sessão.  86 

 87 

Arq. e Urb. RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL         __________________________________ 88 
Presidente do CAU/PB 89 
 90 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento                                          __________________________________ 91 
Assistente de Mesa do Plenário                                92 

        93 

CONSELHEIROS PRESENTES: 94 

 95 

Arq. e Urb. Ernani Henrique dos Santos Júnior      __________________________________ 96 

 97 

Arq. e Urb. Giovanni Soares de Alencar       __________________________________ 98 
 99 

Arq. e Urb. Mayrla Janine S. Maior Catão                                         __________________________________ 100 

 101 

Arq. e Urb. Modesto C. de Albuquerque Neto                                    __________________________________ 102 

 103 

Arq. e Urb. Silvia Regina M. M. H. dos Santos                                __________________________________ 104 

 105 

Arq. e Urb. Washigton Dionísio Sobrinho                       __________________________________ 106 
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 107 

Arq. e Urb. Walter Muniz de Brito Filho                       __________________________________ 108 


