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ATA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA, 003/2015, DO CONSELHO DE 1 

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

de março do ano de dois mil quinze, às catorze horas e quarenta e sete minutos, 3 

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

mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a Coordenação do 5 

Conselheiro Arquiteto e Urbanista Silton Henrique do Nascimento, Coordenador 6 

da CED do CAU/PB. Estiveram presentes além do Coordenador, os membros da 7 

comissão de ética e disciplina, Ricardo Victor de M. Vidal, as conselheiras suplentes 8 

Ana Sybelle B. B. de Albuquerque e Sílvia regina Muniz Macedo Henrique dos 9 

Santos. Participaram como convidados o assessor jurídico Welison Silveira e o 10 

gerente técnico e de fiscalização Daniel Chrockatt. Foi justificada a ausência da 11 

conselheira Germana T. N. P. Miranda e do conselheiro Valder de Souza Filho. 12 

Aberta a sessão, o Coordenador agradeceu a presença de todos e deu seguimento 13 

a pauta na ordem que segue: Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da ata 001 e 14 

002/2015 – Relator Coordenador Silton Henrique; as atas mencionadas foram 15 

apreciadas e aprovadas por unanimidade, sem pedidos de ajustes. Ordem do dia II: 16 

Dar continuidade a pauta de discursão referente a primeira ação da CED-CAU/PB 17 

em relação a orientação das construtoras do estado da Paraíba, quanto a exigência 18 

do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT; Relator coordenador Silton 19 

Henrique; O coordenador enfatizou a necessidade às construtoras exigirem o RRT, 20 

como forma de se resguardarem quanto a eventuais patologias em decorrência de 21 

alterações realizadas nos projetos por arquitetos e urbanistas. Após uma longa 22 

análise foi definido o texto do ofício a ser encaminhado às construtoras. A 23 

conselheira Ana Sybelle Albuquerque fez um relato sobre o descontentamento de 24 

vários profissionais arquitetos e urbanistas em relação a atuação do CAU e que 25 

vários comentários giram em torno de que o CAU está com a preocupação apenas 26 

de arrecadação. O coordenador da comissão exemplifica os trâmites e dificuldades 27 

das atividades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e assevera que já houve um 28 

grande avanço após a saída dos arquitetos e urbanistas do antigo conselho, 29 

pensamento esse compartilhado pelos demais membros da comissão. A comissão 30 

deliberou por unanimidade o envio do ofício com o texto aprovado nesta 31 

reunião, para todas as construtoras do Estado da Paraíba não cadastradas no 32 

CAU/PB. Ficando sob responsabilidade da Gerência Técnica e de Fiscalização 33 

tal incumbência, como também que o ofício seja reenviado a cada seis meses.  34 

Ordem do dia III: Analisar o encaminhamento do processo da arq. e urb. Annelise 35 

da Costa Lacerda – Relator o assessor jurídico Welison Silveira; O assessor jurídico 36 

esclarece que a citada profissional entrou em contato, a fim de retirar dúvidas em 37 

relação a como seria apresentada a defesa e informou que apresentaria uma defesa 38 

prévia, alegando ainda que a sua atividade na empresa era apenas a captação de 39 

clientes e que a sua sócia era quem exercia as atividades de arquitetura e 40 

urbanismo. O assessor jurídico esclareceu ainda que o processo está dentro do 41 

prazo da apresentação da defesa e que na próxima reunião da comissão de ética e 42 

disciplina serão definidos quais procedimentos devem ser adotados. Houve uma 43 

longa discussão em torno das consequências que a profissional poderá sofrer pelo 44 

exercício da profissão sem o devido registro profissional. Extra Pauta: Não houve. 45 

Informes: Coordenador: O coordenador informa que no dia doze de março do ano 46 

corrente acontecerá uma audiência no Ministério Público em Cajazeiras/PB e 47 

contará com a presença do assessor jurídico do CAU/PB. Na ocasião serão tratados 48 

temas relativos ao urbanismo da cidade de Cajazeiras e a omissão da Prefeitura 49 

Municipal na fiscalização e aprovação de projetos em desconformidade com o 50 

Código de Obra. O coordenador agradeceu a presença de todos, e, não havendo 51 

mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta 52 
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minutos, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 53 

presentes, vai digitada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária 54 

Geral deste Conselho, e assinada pelo Coordenador da comissão de Ética e 55 

Disciplina e pelos conselheiros que se fizeram presentes.  56 

 57 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento  ______________________________ 58 

Coordenador da CED do CAU/PB 59 

 60 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento             ______________________________ 61 

Secretária Geral do CAU/PB 62 

 63 

Membros Presentes da Comissão de Ética e Disciplina: 64 

 65 

Arq. e Urb. Ana Sybelle B. B. de Albuquerque_____________________________ 66 

 67 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de M. Vidal           ______________________________ 68 

 69 

Arq. e Urb. Silvia Regina M. H. dos Santos   ______________________________ 70 


