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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 002, DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e quatro 2 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e cinco 3 

minutos, iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida 4 

Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a 5 

Presidência do Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. 6 

Estiveram presentes os conselheiros diretores Amélia de Farias Panet Barros, 7 

Cristina Evelise Vieira Alexandre, Paulo Sérgio Araújo Peregrino e Silton Henrique 8 

do Nascimento. Participaram como convidados a Gerente Geral, Andréia Solha e 9 

o assessor jurídico Welison Silveira. O Presidente declarou aberta a reunião, deu 10 

as boas-vindas a todos e em seguida deu seguimento na ordem que segue. 11 

Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da ata da Reunião Ordinária nº 12 

001/2015 e da ata da Reunião Extraordinária nº 001/2015 do Conselho Diretor – 13 

Relator Presidente Cristiano Rolim: As Atas mencionadas foram apreciadas e 14 

aprovadas por unanimidade, com um pedido de ajuste pela conselheira Cristina 15 

Evelise que foi corrigido de imediato.  Ordem do dia II: Procedimentos das 16 

tramitações de processos internos – Relator Presidente Cristiano Rolim: Houve 17 

uma discussão para sugerir a melhor maneira de estabelecer o rito dos processos 18 

do CAU/PB. A gerencia geral informou a forma como hoje são tramitados os 19 

processos de compra, e o presidente alegou que os processos administrativos 20 

estão tramitando de forma correta, e que a necessidade que ele verificou foi nos 21 

processos das comissões. A conselheira Amélia Panet explicou a dificuldade 22 

encontrada para utilizar o SICCAU e que não recebe os informativos do SICCAU 23 

através de e-mail e gostaria de zerar os processos que consta no SICCAU da 24 

CEPEF/PB. Após uma longa discussão a conselheira Cristina Evelise sugeriu que 25 

as comissões se reúnam através de seus coordenadores com o gerente técnico e 26 

de fiscalização, Daniel Chrockatt, para fazer um levantamento dos processos e 27 

que dessa forma possam atualizar as pendências e que também nesta ocasião, o 28 

referido gerente possa fazer uma demonstração na forma de utilizar o SICCAU. 29 

Com a palavra a gerente geral Andréia Solha sugeriu que a COA/PB e a CPFI se 30 

reúnam com a gerência geral e a CED/PB e a CEPEF/PB reúnam-se com o 31 

gerente técnico e de fiscalização. Solicitou ao assessor jurídico que formate a 32 

tramitação dos processos das comissões e apresente a esta presidência para que 33 

em uma próxima reunião possa ser demonstrado ao conselho diretor. Em regime 34 

de votação, foi aprovado por unanimidade a realização de tais reuniões. 35 

Ordem do dia III:  Curso Solares – Relator presidente Cristiano Rolim; O item foi 36 

retirado de pauta.  Ordem do dia IV:  Ofícios n.º 01 e 02/2015 do IAB/PB e ofício 37 

nº 02/2015 do SINDARQ/PB – Relatora Cristina Evelise; A conselheira Cristina 38 

Evelise esclareceu que o presidente Cristiano Rolim estava em viagem e por essa 39 

razão ela presidiu a última reunião do CEAU-CAU/PB e na ocasião recebeu os 40 

referidos ofícios do IAB/PB e do SINDARQ/PB. A conselheira ouviu atentamente 41 

as solicitações e que tratava-se no caso do ofício nº 01/2015 do IAB/PB e do 42 

ofício 02/2015 do SINDARQ/PB de um pedido para que fosse criado um GT- 43 

Grupo de Trabalho de Políticas Urbanas e que conselheiros das duas entidades 44 

possam integrar o referido GT. A conselheira informou, na ocasião, que pautaria 45 

em reunião de diretoria e que já havia no CAU/PB um consenso no sentido de 46 

formar uma comissão especial de Política Urbana, mas que seria necessária uma 47 

alteração no Regimento Interno do CAU/PB, afim de que o presidente do 48 

CAU/PB, conselheiros suplentes e também profissionais de notório saber, 49 

convidados pelo presidente, pudessem compor esse GT. Após a leitura dos 50 

ofícios e uma longa discussão onde a conselheira Amélia Panet sugeriu que ao 51 

invés de ser criado uma comissão, poderia ser criado um grupo de trabalho 52 
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veiculado a CEPEF/PB, e após terem sido realizadas as alterações necessárias 53 

no Regimento Interno do CAU/PB e essas alterações forem aprovadas em 54 

plenário, seria extinto o GT e os membros migrariam para uma comissão de 55 

Política Urbana.  Ficou deliberado por unanimidade que em relação aos ofícios 56 

01/2015 do IAB/PB e 02/2015 do SINDARQ/PB, será dado informe na plenária 57 

sobre a criação do GT de Política Urbana, através de uma deliberação da 58 

CEPEF/PB. Em relação ao ofício 002/2015 do IAB/PB será pautado na próxima 59 

reunião do CEAU-CAU/PB para análise de uma agenda em comum entre o 60 

CAU/PB e as entidades, através do CEAU-CAU/PB. Ordem do dia V: 61 

Ressarcimento das despesas ou apresentação de justificativa do não 62 

comparecimento a evento pela ex-conselheira Fabiana Paschoal – Relator 63 

Conselheiro Paulo Peregrino: O item foi retirado de pauta.  Ordem do dia VI: 64 

Sugestão para o presidente do CAU/PB encaminhar ofício ao presidente do 65 

CAU/BR Haroldo Pinheiro, para que o mesmo realize reunião com um 66 

representante do Ministério do Planejamento, sobre notícia de que a 67 

Superintendência do Patrimônio da União da Paraíba – SPU-PB estar 68 

dispensando a emissão de RRT para serviços de Arquitetura e Urbanismo 69 

prestados pelos Arquitetos e Urbanistas dessa superintendência, indo de encontro 70 

à Lei nº 12.378/2010, orientando tais funcionários de que para comprovação de 71 

seu acervo técnico basta uma simples declaração assinada pelos mesmos. 72 

Recomendação de que este assunto seja tratado em âmbito nacional nas devidas 73 

esferas cabíveis, para que não haja distorções da Lei 12.378/2010 e/ou 74 

ilegalidade dentro dessas superintendências em nível estadual, com vistas ao 75 

bom e respeitoso relacionamento que deve haver entre os entes Federais – 76 

Relatora conselheira Cristina Evelise; Aprovado encaminhamento da conselheira 77 

relatora para o presidente do CAU/PB Cristiano Rolim levar o caso ao 78 

conhecimento do presidente do CAU/BR, para tratativas em nível nacional, entre 79 

aquele conselho e o Ministro do Planejamento.   Informes: Presidência – I - O 80 

Presidente Cristiano Rolim informou que irá participar nos dias 26/02 do Fórum de 81 

Presidentes dos CAU/UF e no dia 27/02 da Plenária Ampliada do CAU/BR em 82 

Brasília. Diretoria – Silton Henrique I – O conselheiro Silton Henrique informou 83 

que participou na cidade de Cajazeiras/PB, de uma reunião para que junto com o 84 

CREA/PB fosse solicitado uma audiência com o Ministério Público para tratativas 85 

sobre cumprimento da legislação municipal de Cajazeiras, que hoje não é 86 

cumprida pela própria prefeitura. O conselheiro Silton irá representar o conselho 87 

diretor nessa ocasião.  Às dezessete horas e dezenove minutos o presidente 88 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, tendo 89 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 90 

digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária 91 

Geral deste Conselho, e assinada pelo senhor Presidente e por todos os 92 

Conselheiros Diretores que se fizeram presentes à reunião. 93 

 94 

    Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM 95 

    Presidente do CAU/PB    __________________________________ 96 

 97 

    MÉRCIA VALÉRIA P. DO NASCIMENTO 98 

    Secretaria Geral do CAU/PB   __________________________________ 99 

 100 

 101 

    CONSELHEIROS PRESENTES: 102 

    103 

    Arq. e Urb. Amélia de F. Panet Barros             __________________________________ 104 
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 105 

    Arq. E Urb. Cristina Evelise V. Alexandre __________________________________ 106 

 107 

   Arq. E Urb. Paulo Sérgio A. Peregrino  __________________________________ 108 

 109 

   Arq. E Urb. Silton Henrique do Nascimento __________________________________ 110 


