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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 004, DO CONSELHO DE 1 

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

mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, iniciou-se a reunião na 3 

sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de 4 

Manaíra, nesta Capital, sob a Presidência do Arquiteto e Urbanista João 5 

Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os conselheiros diretores Amélia 6 

de Farias Panet Barros e Paulo Sérgio Araújo Peregrino. Foi justificada a ausência 7 

do conselheiro Silton Henrique do Nascimento e da conselheira Cristina Evelise 8 

Vieira Alexandre. Participaram como convidados a Gerente Geral, Andréia Solha e o 9 

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

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

dia I: Apreciação e aprovação das atas do Conselho Diretor do CAU/PB 002 e 12 

003/2015 – Relator Presidente Cristiano Rolim; As atas foram aprovadas por 13 

unanimidade. Ordem do dia II: Reestruturação do quadro de funcionários – Relator 14 

Presidente Cristiano Rolim; O Presidente falou sobre a proposta do plano de 15 

fiscalização apresentado pelo gerente técnico e pelo fiscal a fim de fazer funcionar 16 

efetivamente a fiscalização. Levantou a necessidade de contratação de um novo 17 

assistente administrativo ao invés de outro agente de fiscalização como planejado 18 

anteriormente. O saldo de valores (diante dessa reprogramação) seria aplicado às 19 

Comissões, especialmente a Comissão sob Coordenação de Amélia Panet, incluindo 20 

também o GT de Políticas Urbanas para realização de eventos. A gerente geral, 21 

Andréia Solha, apresentou resumidamente como funciona a programação 22 

orçamentária do CAU/PB (rubrica, transposição, remanejamento). Levantou-se a 23 

possibilidade de contratação de um web designer para auxiliar a assessoria de 24 

comunicação, mas que segundo o Presidente Cristiano Rolim não vê “ainda tanta 25 

necessidade”. Amélia Panet sugeriu que o “Conselho deveria ter uma campanha 26 

permanente de divulgação das ações, dos normativos do Conselho bem como da 27 

importância e diferença ao se contratar um arquiteto”. O Presidente Cristiano Rolim, 28 

falou que para se conseguir o alcance sugerido por Amélia, “só através de jornais, 29 

revistas, outdoors”. Deliberou-se favorável a contratação de um assistente 30 

administrativo para assessorar nas reuniões de plenária e comissões, bem 31 

como nas compras e contratos. Falou-se ainda sobre a necessidade de firmar os 32 

termos de parceria com as Prefeituras, sobre a prestação de informações das obras 33 

que estão sendo executadas (alvará). Paulo Peregrino salientou que o desinteresse 34 

da prefeitura se refere ao travamento/engessamento dos processos ao passarem a 35 

exigir a RRT em detrimento da ART. Ordem do dia III: Homologação da Deliberação 36 

“Ad referendum” sobre o auxílio alimentação para os funcionários do CAU/PB – 37 

Relator Presidente Cristiano Rolim. Segundo o Presidente, o Sindicato dos 38 

funcionários de conselho ainda não trouxe o contrato que ficou acordado sobre o 39 

auxílio alimentação, mas que não acha justo continuar protelando essa decisão e 40 

que o caso foi colocado e aprovado pela comissão de finanças. Os Conselheiros 41 

aprovaram por unanimidade. Extra Pauta: I – Telefones: O Presidente Cristiano 42 

Rolim, falou que enquanto não se resolve as questões com a empresa Claro, sugeriu 43 

a redistribuição dos telefones bem como que fosse solicitado a ex Presidente, 44 

Cristina Evelise, a devolução do celular. O assessor jurídico sugeriu iniciar 45 

paralelamente outro processo para contratação de empresa de telefonia. Deliberou-46 

se favorável a devolução do celular de Cristina Evelise para fazer a 47 

redistribuição, principalmente para uso nas viagens pelos 48 

conselheiros/funcionários. II – Locação de veículos – segundo o Presidente a 49 

fiscalização foi para Campina Grande e ficaram presos numa blitz por atraso na 50 

documentação do carro. Ficou deliberado pela rescisão do contrato e aplicação 51 

das penalidades cabíveis à empresa, bem como a feitura de processo 52 
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licitatório a partir da instituição de nova comissão de licitação. Deliberou-se 53 

também, que antes será consultado o segundo colocado do certame anterior 54 

para saber se tem interesse no contrato até setembro. Ficou decidido ainda 55 

que a comissão de licitação analise o Contrato da Claro. Informes: Presidência: 56 

I – a) Fórum de Presidentes em Natal nos dias 16 e 17/04/2015; O Presidente 57 

Cristiano destacou a diversidade dos conselhos (ex. CAU/AC a fiscalização é feita 58 

por barco). b) Resolução 51/Fiscalização; Segundo o Presidente a discussão dos 59 

presidentes passou a ser uma discussão da FNA o qual o Presidente Jeferson 60 

Salazar suscitou uma reavaliação da Resolução 51. O Presidente falou que foi 61 

enviado um email com a posição da PB sobre a referida norma destacando que a 62 

mesma vinha de cima para baixo e não tinha como se efetivar na fiscalização. 63 

Salientou que poucos tinham se atentado para os termos “atividade privativa” 64 

“atividade exclusiva”. Amélia Panet disse que não quer que a discussão vire briga de 65 

entidade. O Presidente destacou que a partir do email da PB muitos presidentes 66 

responderam solidários ao conteúdo, a exemplo do Presidente do CAU/PE Roberto 67 

Montezuma que está programando o fórum nacional de presidentes, o qual pretende 68 

fazer pressão junto ao CAU BR para legitimar estes encontros (entre presidentes). 69 

Destacou por fim que no fórum ficou como entendimento geral a revisão da 51, e 70 

que aqui na PB o conselheiro federal Hélio Cavalcanti vem propor a confecção de 71 

um documento para apresentar junto ao CAU/BR. c) Delegacias Mato Grosso do 72 

Sul; Segundo Cristiano Rolim, O MT possui uma gestão descentralizada que conta 73 

com quatro inspetorias e cento e oitenta delegacias nos municípios com um 74 

representante honorífico em cada uma. O Presidente pediu para passar os 75 

normativos para entender como funciona essa organização o que pode servir de 76 

parâmetro aqui no Estado. d) Apresentação do acompanhamento da arrecadação 1º 77 

trimestre 2015; a Gerente Geral do CAU/PB, Andréia Solha, fez a apresentação a 78 

qual demonstrou que tem aumentado a arrecadação bem como a participação de 79 

pessoas jurídicas. O Presidente ressaltou que tem procurado junto a fiscalização 80 

formas de aumentar o RRT (arquitetura de interiores, empresas de construção, entre 81 

outras). Assessoria Jurídica: Ressarcimento das despesas ou apresentação da 82 

justificativa do não comparecimento ao evento pela ex-conselheira Fabiana 83 

Paschoal. O assessor jurídico Welison Silveira, disse que uma das soluções 84 

encontradas foi desconsiderar a cobrança diante da inviabilidade de ajuizar 85 

judicialmente. Mas, por outro lado disse/propôs que a conduta da ex-conselheira 86 

incide num dos dispositivos do Código de Ética e Disciplina no tocante ao fato de 87 

não reconhecer suas responsabilidades legais e morais perante o Conselho e que 88 

diante disso a penalidade seria advertência. Todos foram favoráveis ao 89 

recomendado pelo assessor jurídico. Às dezoito horas e cinco minutos o 90 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, tendo 91 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada 92 

e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste 93 

Conselho, e assinada pelo senhor Presidente e por todos os Conselheiros Diretores 94 

que se fizeram presentes à reunião. 95 

 96 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM 97 

Presidente do CAU/PB   __________________________________ 98 

 99 

MÉRCIA VALÉRIA P. DO NASCIMENTO 100 

Secretaria Geral do CAU/PB   __________________________________ 101 

 102 

 103 

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

 106 

Arq. E Urb. Paulo Sérgio Araújo Peregrino      __________________________________ 107 


