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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO - CEAU-CAU/PB N° 003. Aos vinte e quatro dias do 2 

mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, 3 

iniciou-se a sessão na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e 4 

duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a presidência do Arquiteto e Urbanista 5 

João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes a representante do CEPEF/PB 6 

Amélia Panet, o representante do SINDARQ-PB Arquiteto e Urbanista Expedito Arruda e o 7 

representante do IAB-PB e secretário executivo do CEAU-CAU/PB, Arquiteto e Urbanista 8 

Fabiano de Melo Duarte Rocha e o assessor jurídico da CAU/PB Welison Silveira. Foi 9 

justificada a ausência do membro do CEAU-CAU/PB Arquiteto e Urbanista Fábio Ramos 10 

Queiroz. Aberta a sessão o presidente do CAU/PB Cristiano Rolim agradeceu a presença de 11 

todos e deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e 12 

Aprovação das atas ordinárias do CEAU-CAU/PB 001 e 002/2015 – Relator Presidente do 13 

CAU/PB Cristiano Rolim; As Atas mencionadas foram apreciadas e aprovadas por 14 

unanimidade. O representante do SINDARQ asseverou que o arquiteto e urbanista Fábio 15 

Queiroz, que esteve presente nas reuniões anteriores, concordou com as atas que foram 16 

enviadas que já havia sido enviada por e-mail. A conselheira Amélia Panet se absteve de 17 

assinar por não haver participado das reuniões. Ordem do dia II: Aprovação do texto do 18 

decreto municipal sobre atendimento e análise de projetos na Prefeitura Municipal de João 19 

Pessoa – Presidente do SINDARQ/PB Fábio Queiroz; O representante do SINDARQ/PB 20 

Expedito Arruda, solicitou à secretária geral do CAU/PB, que encaminhasse através de e-21 

mail para os componentes do CEAU-CAU/PB, afim de ser tratar na próxima reunião, o texto 22 

do decreto que dispõe sobre trâmites processuais e seus respectivos prazos para análise, 23 

aprovação, licenciamento e conclusão de obras de edificações no âmbito da 24 

DCU/SEPLAN/PMJP e dá outras providências. Ordem do dia III: Aprovação de apoio 25 

financeiro para eventos do SINDARQ e IAB/PB – Relator Fábio Queiroz; Item retirado de 26 

Pauta. Ordem do dia IV: Criação de Grupo de Trabalho sobre Política Urbana – Relator 27 

Presidente do IAB/PB e secretário Executivo do CEAU-CAU/PB Fabiano Melo; O relator 28 

enfatizou ter enviado um ofício para o CAU/PB, no qual solicitava a criação de um Grupo 29 

de Trabalho de Política Urbana, em que o IAB/PB, participaria como membro e em 30 

contrapartida o IAB/PB alimentaria o grupo de trabalho com objetivo de criar posições 31 

claras e definidas sobre os problemas específicos das cidades da Paraíba. O relator informa 32 

ainda que o SINDARQ/PB, também encaminhou um ofício similar ao CAU/PB. Informou 33 

também que juntamente com o SINDARQ/PB, aguarda as definições que foram tomadas por 34 

este conselho a respeito do grupo de trabalho. Com a palavra o presidente Cristiano Rolim 35 

esclareceu que recebeu uma recomendação do CAU/BR para que fosse criado uma comissão 36 

de Política Urbana e que no momento o CAU/PB não poderá montar essa comissão porque 37 

seu o Regimento Interno só permite que os membros das comissões sejam conselheiros 38 

titulares. Outro entrave é a falta de orçamento. No entanto o CAU/PB já informou ao 39 

CAU/BR, através de uma portaria que foi criado um Grupo de Trabalho de Política Urbana 40 

com a participação do presidente do CAU/PB (o que não seria possível em uma comissão), a 41 

participação de um membro do CEAU-CAU/PB, a coordenadora da CEPEF, comissão essa 42 

que o Grupo e Trabalho estaria vinculado, conselheiros titulares ou suplentes e profissional 43 

de notório saber convidado pelo presidente do CAU/PB. O relator Fabiano Melo esclareceu 44 

ao representante do SINDARQ/PB que hoje no CAU/PB existem quatro comissões e que 45 

cada comissão é composta por no mínimo três membros e um suplente, sendo obrigatória a 46 

participação de conselheiros titulares. E no CAU/PB são apenas nove conselheiros titulares e 47 

todos já compõem três comissões. Expedito Arruda informa que entende, e que o mais 48 

importante é que funcione como comissão ou mesmo como grupo de trabalho. Houve uma 49 

discussão a respeito do assunto em questão e em seguida a conselheira Amélia Panet 50 

asseverou que após receber os ofícios com as solicitações, encaminhou a matéria à diretoria, 51 

de  onde foi formatada a elaboração dos componentes do grupo de trabalho e realizou a 52 
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leitura da portaria 002/2015 que criou o Grupo de Trabalho de Política Urbana, que tem a 53 

seguinte composição: O presidente do CAU/PB, o coordenador da CEPEF/PB, um membro 54 

do CEAU-CAU/PB, duas vagas para conselheiro estadual titular ou suplente e um 55 

profissional arquiteto e urbanista especialista no assunto, este último membro pode ser 56 

variável conforme o tema. O presidente do CAU/PB esclarece que o Grupo de Trabalho de 57 

Política Urbana já está constituído, restando apenas efetivá-lo. O representante do sindicato 58 

sugeriu que fizesse parte do grupo um representante da prefeitura, como membro 59 

permanente. O presidente Cristiano Rolim, explicou que este grupo de trabalho será o 60 

interlocutor para resolver todos os temas com o governo de uma forma geral. O 61 

representante do SINDARQ/PB alegou ainda que todas as entidades deveriam estar 62 

representadas nesse grupo. O presidente do CAU/PB e a coordenadora do CEPEF/PB 63 

explicaram que as entidades estão representadas pelo CEAU-CAU/PB. O secretário 64 

executivo do CEAU-CAU/PB questionou a respeito do método de trabalho e essas questões 65 

serão tratadas na primeira reunião do grupo. E o presidente informou que existem alguns 66 

temas a serem abordados a exemplo da Barreira do Cabo Branco, plano de mobilidade entre 67 

outros assuntos. O representante do IAB/PB esclareceu ainda que a proposta da criação do 68 

grupo era para dar maior reverberação por já haver uma agenda montada de Política Urbana 69 

dentro do IAB/PB, como também do IAB/Nacional, que é uma comissão permanente do 70 

IAB. A coordenadora do CEPEF/PB, diante desse fato, sugeriu que o Fabiano Melo fosse o 71 

representante do CEAU/CAU/PB no Grupo de Trabalho de Política Urbana. Em regime de 72 

votação, foi eleito por unanimidade como representante do CEAU-CAU/PB, o 73 

arquiteto e urbanista Fabiano Melo. Foi sugerido pelo presidente do CAU/PB que seja 74 

convidado a fazer parte do grupo de trabalho o conselheiro suplente Ernani Henrique a 75 

conselheira suplente Sônia Matos ou Thiago Alcântara, e também o professor Williams da 76 

Silva Guimarães de Lima. A coordenadora do CEPEF/PB sugeriu que após cada temática a 77 

matéria seja finalizada com um relatório de posicionamento a respeito do tema.  Informes: 78 

Presidente do CAU/PB; I -  Patrocínio do CAU/PB - O Presidente informou do patrocínio 79 

através de coffee breack nas duas reuniões com a diretoria nacional do IAB. II – Regimento 80 

Interno do CAU/PB Capítulo IX Seção I – Lei 12.378 Art. 67 – O presidente do CAU/PB 81 

informou também que em reuniões que ocorreram no CAU/BR foi informado que nas 82 

reuniões do CEAU só devem ser tratados os assuntos relacionados a questões que envolvem 83 

o ensino e o exercício profissional.   IAB/PB; I – Reunião do COMPEC caso da Lagoa – 84 

Fabiano Melo esclareceu que o IAB/PB se absteve da votação na reunião do COMPEC. II – 85 

Reunião da Direção Nacional do IAB – Fabiano Melo informou das reuniões que 86 

acontecerão nos próximos dias vinte oito, vinte e nove e trinta de março do ano corrente, 87 

com a direção nacional do IAB/PB. III – Renovação do comodato do Memorial da 88 

Arquitetura Paraibana – Fabiano Melo informou também que deu entrada no Governo do 89 

Estado em um ofício em conjunto com o SINDARQ para renovação do comodato. 90 

Interesses Gerais: Foi informado que as próximas reuniões do CEAU-CAU/PB terão 91 

início às 17 horas. O Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a 92 

tratar, deu por encerrada a sessão, às dezoito horas e quarenta e sete minutos, tendo 93 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 94 

assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e 95 

assinada pela Presidente e pelos Membros que se fizeram presentes à sessão. 96 

 97 

 98 

Arq e Urb. João Cristiano Rebouças Rolim  __________________________________ 99 

Presidente em exercício do CAU/PB      100 

 101 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento  __________________________________ 102 

Secretária Geral do CAU/PB     103 

 104 
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MEMBROS PRESENTES: 105 

 106 

Arq. e Urb. Amélia Farias de Panet Barros  __________________________________ 107 

 108 

Arq. e Urb. Expedito Arruda   __________________________________ 109 

 110 

Arq. e Urb. Fabiano de Melo Duarte Rocha            __________________________________ 111 


