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ATA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO, 1 

002/2015, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – 2 

CAU/PB. Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil quinze, às nove 3 

horas e dez 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 

Coordenação do Conselheiro Arquiteto e Urbanista Aristóteles Lobo 6 

Magalhães Cordeiro, Coordenador Adjunto da Comissão de Exercício Profissional, 7 

Ensino e Formação do CAU/PB. Estiveram presentes além do Coordenador adjunto, 8 

os membros da CEPEF/PB, Cristina Evelise Vieira Alexandre, Paulo Sérgio Araújo 9 

Peregrino e Silton Henrique do Nascimento. Foi justificada a ausência da 10 

coordenadora desta comissão Amélia de Farias Panet Barros. 1 - Aberta a sessão, o 11 

Coordenador Adjunto agradeceu a presença de todos e deu seguimento a pauta na 12 

ordem que segue: 2 - Ordem do dia 2.1: Apreciação e aprovação da ata 001/2015 – 13 

Relator Aristóteles Cordeiro – O coordenador adjunto, passou a palavra ao membro 14 

da comissão Paulo Peregrino que informou ter apreciado a ata. A ata mencionada 15 

foi apreciada e aprovada por unanimidade, sem nenhum pedido de ajuste.  16 

Ordem do dia 2.2: Análise do sistema SICCAU – pesquisa de processos pendentes 17 

– O item foi retirado de pauta. Ordem do dia 2.3: Organização das ações externas 18 

da Comissão de Exercício Profissional, Formação e Ensino para o ano de 2015 – 19 

Sugestões dos conselheiros: Após várias discussões foi sugerido pela conselheira e 20 

membro da CEPEF/PB, Cristina Evelise, que sejam realizados os eventos a seguir: 21 

Palestra sobre a NBR quinze mil, quinhentos e setenta e cinco, Palestra sobre o 22 

Código de Ética e Disciplina em conjunto com a Comissão de Ética e Disciplina do 23 

CAU/PB - CED/PB e o minicurso Tabela de Honorários (curso esse já ministrado, 24 

com uma boa aceitação no ano de dois mil e catorze). O conselheiro Silton Henrique 25 

sugeriu a emissão de ofícios e visitas de membros desta comissão às prefeituras e 26 

órgãos públicos a exemplo do IPHAEP, Banco do Brasil, Caixa Econômica 27 

orientando sobre fazer cumprir a Lei doze mil, trezentos e setenta e oito do ano de 28 

dois mil e dez e as resoluções vinte e um e cinquenta e um. Ficou decidido que na 29 

próxima reunião voltaria a este item para a coordenadora Amélia Panet verificar 30 

sobretudo no tocante a “Ensino e Formação” para estabelecer um calendário desses 31 

eventos para o ano e publicidade semestral. 3 - Extra pauta 3.1: Parecer Conclusivo 32 

do processo número 194634/2014 – O assessor jurídico Welison Silveira fez um 33 

relato de todo o processo e com base nas informações já discutidas na reunião 34 

número um do ano corrente da CEPEF/PB, apresentou um parecer à comissão, que 35 

após discussões, ponderações e sugestões para alteração, o parecer foi acatado por 36 

unanimidade pela comissão. Ficou acordado ainda que o parecer apresentado 37 

pelo assessor jurídico do CAU/PB no processo 194634/3014, tendo como 38 

interessado Sr. Carlos Fernando Albuquerque da Silveira, assunto: pedido de 39 

consulta e providências sobre possível desvio de função na atividade de 40 

arquiteto e urbanista no Banco do Nordeste, será encaminhado ao interessado. 41 

Interesses Gerais:  O assessor jurídico Welison Silveira informou que foi 42 

estabelecido pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, que os Arquitetos e 43 

Urbanistas não precisam mais registrar RRT ou ART para comprovação de acervo 44 

técnico, bastando uma declaração do profissional para tanto. A conselheira 45 

Cristina Evelise sugere que seja encaminhado ofício desta comissão para o 46 

presidente do CAU/BR tratar o assunto com o Ministério de Planejamento para 47 

melhor reorientação do SPU e demais órgãos. Às dez horas e cinquenta e cinco 48 

dois minutos o coordenador adjunto, agradeceu a presença de todos, e, não 49 

havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, tendo determinado a 50 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada por mim, 51 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada 52 
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pelo Coordenador Adjunto da comissão de Exercício profissional, Ensino e 53 

Formação do CAU/PB e pelos conselheiros membros da comissão que se fizeram 54 

presentes.  55 
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Arq. e Urb. Aristóteles Lobo M. Cordeiro           __________________________________ 58 

Coordenador Adjunto da CEPEF 59 
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Mércia Valéria Pinho do Nascimento           __________________________________ 61 
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Membros Presentes da CEPEF: 64 

 65 

Arq. e Urb. Cristina Evelise Vieira Alexandre    __________________________________ 66 
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Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento      __________________________________ 70 


