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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 006, DO CONSELHO DE 1 

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

de junho do ano de dois mil e quinze, às catorze horas e cinquenta e sete minutos, iniciou-se 3 

a reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, 4 

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

Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os Conselheiros Amélia de Farias Panet 6 

Barros e Paulo Sérgio A Peregrino. Participou como convidado o Assessor Jurídico Welison 7 

Silveira. Foi justificada a ausência dos conselheiros Valder de Souza Filho e Silton 8 

Nascimento. Aberta a sessão, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu seguimento 9 

às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação das atas do 10 

Conselho Diretor do CAU/PB 004 e 005/2015 – Relator Presidente Cristiano Rolim. As atas 11 

foram aprovadas por unanimidade. Ordem do dia II: Alteração do Edital do concurso do 12 

IFPB – Relator Welison Silveira – O presidente esclarece que no edital do concurso do IFPB 13 

para a vaga de arquiteto e urbanista, consta a legislação do CONFEA/CREA nesse sentido já 14 

encaminhou ofício ao IFPB solicitando a mudança do edital neste item, alterando para a 15 

legislação do CAU, mais até o momento não obteve resposta. Esclareceu ainda que naquele 16 

momento o assessor jurídico estava aguardando uma resposta e que se até o final desta 17 

semana não houvesse uma solução, o CAU/PB entraria com uma ação para retificar o edital. 18 

O assessor jurídico informa que o CAU/PB recebeu algumas denúncias de profissionais 19 

inscritos no concurso da já referida instituição solicitando a adequação do edital, esclareceu 20 

ainda que já entrou em contato com a instituição por diversas vezes sem sucesso. Destacou 21 

ainda que a nossa solicitação está na CONPEC e se não houver a resposta favorável será 22 

dado entrada a uma ação na justiça para retificação do edital. Os conselheiros presentes 23 

pedem celeridade ao caso a fim de evitar prejuízo aos profissionais inscritos. Ficou 24 

deliberado o prazo para aguardar um retorno da instituição até o dia dezoito de junho, 25 

ao findar esse prazo entrar com uma ação para retificar o edital. Ordem do dia III: A 26 

não aceitação do RRT de execução de projetos pela fiscalização do CREA/PB – Relator 27 

Welison Silveira; O presidente enfatizou que em reunião com a presidente do CREA/PB 28 

recebeu os documentos do acervo dos arquitetos e urbanistas que se encontravam naquela 29 

instituição e que já se iniciou o processo de cotação a fim de digitalizar toda essa 30 

documentação e deixar o acervo dos profissionais a disposição dos mesmos. O presidente 31 

ressaltou que durante a reunião, a presidente do CREA/PB asseverou que foram os 32 

arquitetos que lançaram sua candidatura para presidente do CREA e que estava aberta a um 33 

diálogo inclusive em relação a resolução 51, sugerindo que o CAU/PB não se deixasse levar 34 

por picuinhas de alguns engenheiros. A presidente do CREA/PB também se mostrou muito 35 

sensível às dificuldades que o CAU/PB vem encontrando. Com a palavra, o assessor jurídico 36 

Welison Silveira esclareceu que no 1º Encontro Temático de 2015 da CEP-CAU/BR com os 37 

CAU/UF fez parte do grupo que tratou da resolução 51 e informou que a inquietação sobre a 38 

fragilidade da resolução 51 não é apenas da Paraíba. Enfatizou que o discurso geral em 39 

público é que a resolução 51 é maravilhosa, mas nos bastidores é reconhecida sua 40 

fragilidade e o discurso da perfeição da resolução é totalmente desconstruído. A estratégia é 41 

não mexer na resolução 51 para não fragilizar as ações judiciais que estão em curso, mais 42 

internamente serão realizados os ajustes necessários. Após uma longa discussão em relação 43 

às resoluções 21 e 51 e aos assuntos tratados no encontro temático do CEP, ficou 44 

deliberado que será construído um diálogo com o CREA/PB e também será criada uma 45 

campanha para orientar em relação às resoluções 21 e 51, nas redes sociais com 46 

esclarecimentos do amparo legal, além de incluir essa campanha em pauta nos jornais 47 

e revistas locais, como também encaminhar mala direta a todos os profissionais 48 

arquitetos e urbanistas. Divulgar documentos que garantam ao arquiteto e urbanista a 49 

execução de projetos (elaborar nota técnica e notas para os jornais) e disponibilizar no 50 

site um modelo de documento onde comprova as atribuições que resguardam o 51 

profissional arquiteto e urbanista. Apresentar a diretoria o relatório que será emitido 52 
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pela CEP em relação ao 1º Encontro Temático de 2015 da CEP-CAU/BR com os 53 

CAU/UF.    Informes: Presidência I – Contrato da locadora de veículos; O presidente 54 

informa que foi realizada a cotação para contratação emergencial da locadora de veículos. E 55 

aguarda o posicionamento da assessoria jurídica. II – O presidente Cristiano Rolim indagou 56 

o assessor jurídico em relação ao seu horário de trabalho. O assessor esclareceu que não tem 57 

condições de ficar em um horário fixo todos os dias por ter outras atividades profissionais e 58 

a remuneração não compensa a exclusividade do trabalho, ressaltando que o valor do salário 59 

para sua função é menor que o salário da mesma função em outros CAU’s. Asseverou o seu 60 

interesse em continuar trabalhando neste conselho e enfatizou que nos outros CAU’s os 61 

horários dos assessores jurídicos também são flexíveis. Ao retomar a palavra o presidente 62 

Cristiano Rolim esclareceu que necessita efetivamente do apoio da assessoria jurídica às 63 

comissões, à diretoria e uma maior agilidade nos trâmites das demandas, além de necessitar   64 

contar com presença do assessor jurídico em momentos cruciais. O presidente enfatizou 65 

ainda que alguns processos quando saem das comissões param em algum setor e não têm a 66 

continuidade correta.  O mesmo enfatizou ainda que a interlocução dos trâmites do processo 67 

não é da competência dele e nem da secretária geral e que mesmo não sendo atribuição dele, 68 

tem feito o encaminhamento para o pessoal da fiscalização. E que seria necessário a 69 

presença de um representante da fiscalização nas reuniões da CEPEF-CAU/PB. O presidente 70 

afirma que deve haver uma maior celeridade nos trâmites dos processos e que os setores 71 

trabalham bem, mais que precisam se comunicar com maior eficiência. A conselheira 72 

Amélia Panet assegura que a melhor maneira dos processos serem mais céleres é sendo 73 

tramitados pelo SICCAU com uma descrição precisa das providências que necessitam ser 74 

tomadas. III – O presidente Cristiano Rolim informou a respeito do projeto Ama Oceania e 75 

que o assessor jurídico do CAU/PB está fazendo parte e sugeriu construir um diálogo entre o 76 

Ama Oceania e o Guajurú a fim de elaborar um concurso público, lembrando que solicitará a 77 

participação do IAB/PB através de Fabiano Melo   Conselheiros:  I – A conselheira Amélia 78 

Panet informou que esteve presente no Proext – Projeto de Extensão do Porto do Capim, que 79 

houve uma mesa redonda e foram convidados representantes da prefeitura e dos moradores 80 

do local. Enfatizou que sentiu falta de algumas representações a exemplo dos arquitetos e 81 

relatou que não houve convite ao CAU/PB, IAB/PB entre outras representações. II – Amélia 82 

Panet solicita informações sobre a campanha a respeito da RT. Houve esclarecimentos pelo 83 

assessor jurídico e pelo presidente Cristiano Rolim e ficou acordado que o assunto será 84 

relatado pelo assessor jurídico na próxima reunião da CEPEF. Deverá ser apresentado o 85 

relatório das participações no seminário da CEP/BR pelo assessor jurídico, gerente técnico e 86 

agente fiscal. Às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente agradeceu a 87 

presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo 88 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 89 

assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e 90 

assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros que se fizeram presentes à sessão. 91 
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Arq e Urb. João Cristiano Rebouças Rolim  __________________________________ 94 
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