
 
PLANO DE TRABALHO DA CHAPA  

“PROJETANDO O FUTURO” 

  

A chapa “PROJETANDO O FUTURO”, representada pela arquiteta e urbanista Amélia Panet, vem 
apresentar o seu Plano de Trabalho para o CAU/PB, triênio 2015-2017, em atendimento às exigências 
do Regulamento Eleitoral para as Eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e para a aprecia-
ção dos associados. Arquitetura para todos 

As principais funções do CAU, estabelecidas na lei de sua criação são as de: “Registrar, Orientar, Dis-
ciplinar e Fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelando pela fiel obser-
vância dos princípios de ética e disciplina da classe no território da Paraíba, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da profissão." Além disto, o CAU tem como MISSÃO: Promover a 
Arquitetura e Urbanismo para Todos e como VISÃO: Ser reconhecido como referência na defesa e 
fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo. 

Dentro destes princípios a proposta de trabalho da chapa “PROJETANDO O FUTURO” se propõe a dar 
continuidade e aperfeiçoar as ações e conquistas do primeiro mandato do CAU/BR, triênio 2012 – 
2014, mandato pioneiro que vem construindo uma entidade ética, dentro de suas prerrogativas le-
gais e promovendo a arquitetura e o urbanismo no Estado da Paraíba. Estas realizações são aquelas 
que constituem a experiência adquirida e o ponto de partida para as ações de aperfeiçoamento que 
apresentamos a seguir como operacionalização de seu plano de trabalho.  
 
Para garantir o cumprimento destas ações de aperfeiçoamento e de consolidação do CAU/PB apre-
sentamos uma composição de conselheiros formada por profissionais reconhecidos por sua postura 
ética e comprometidos com a valorização da profissão e com o combate às más práticas, visando a 
melhoria da qualidade de vida, da defesa do meio ambiente e da preservação do patrimônio históri-
co e cultural. 
 
O CAU/PB em seus quase 03 anos de funcionamento realizou as seguintes ações [coluna esquerda] e 
pretende realizar outras ações [coluna direita] coerentes com a sua capacidade financeira e técnica, 
frente às diretrizes nacionais do nosso conselho:  
 
 

EXPERIÊNCIA APERFEIÇOAMENTO 
Gestão - Sede e Atividades Administrativas do CAU/PB 

 Consolidação da sede física. Passando de uma 
pequena sala emprestada pelo CREA/PB, para a 
Casa dos Arquitetos, (Sedes do IAB-PB e Sin-
darq-PB, no Centro Histórico de João Pessoa) e, 
finalmente, para as instalações definitivas na 
Av. Guarabira, nº 1200 - Manaíra, facilitando o 
acesso e o atendimento aos profissionais; 

Manutenção da sede e novas aquisições de 
mobiliário e equipamentos para complementa-
ção do lay-out necessário às atividades da ges-
tão do conselho. 
 
Manutenção da transparência pública e fiel obser-
vância à legalidade; 

Instalação da Comissão de Licitação, de acordo 
com a Lei 8.666/93, zelando pelos princípios da 
Administração Pública (legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência) 

Manutenção da transparência pública e fiel ob-
servância à legalidade;  
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Aquisição de máquinas e equipamentos (com-
putadores, assessórios de informática, locação 
de veículo para fiscalização, máquina fotográfi-
ca, eletroeletrônicos, tablets para os Conselhei-
ros) e mobília para a sede do CAU/PB, munindo 
e estruturando meios para melhor atender aos 
profissionais; 

Aquisição de EPI (equipamento de proteção 
individual) para os fiscais; 

 Concurso público e efetivação de cargos – 
Concursos realizados para Agentes de Fiscaliza-
ção, Administrativo e Tesoureiro, convocando 
no primeiro momento, um Agente de Fiscaliza-
ção e um Tesoureiro;  

 

Convocação de 01 Agente Administrativo (APRO-
VADO), 01 Agente de Fiscalização (APROVADO). 
Implantação de Políticas de Valorização dos servi-
dores: Plano de carreira e remuneração e, conces-
são de auxílio alimentação a todos os funcionários 
do CAU/PB; 
 
Realização de concurso/processo seletivo para es-
tagiário; 
 
Otimização do sistema para facilitar, cada vez 
mais, a prática profissional; 
 
Ampliação do atendimento presencial com a con-
tratação do Agente Administrativo e mais um Fis-
cal, realizando o atendimento em horário integral, 
já incluído no Plano de Ação de Orçamento do 
CAU/PB para o exercício 2015, que deverá ser 
aprovado pelo Plenário do CAU/PB e CAU/BR ain-
da em 2014, para publicação em Diário Oficial da 
União. 

Equilíbrio fiscal e aprovação das contas pelas 
auditorias internas contratadas pelo CAU/BR 
nos exercícios de 2012 e 2013, cumprindo rigo-
rosamente suas obrigações e todos os princí-
pios administrativos em obediência à Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
 
Cumprimento da Lei da transparência pública, 
com publicação de todos os contratos e despe-
sas, realizadas pelo CAU/PB nos exercício 2012-
2014; 
Instalação da Ouvidoria do CAU/PB, sendo reali-
zada pela Assessoria de Comunicação em virtu-
de da insuficiência de recursos de contratação 
de um Arquiteto para a função, com o paga-
mento do piso salarial, haja vista o fato do 
CAU/PB ser CAU-BÁSICO. 

Contratação de um Gerente Financeiro para 
otimizar a gestão financeira do CAU/PB, e im-
plantação de rotinas de auditoria interna, oti-
mizando também os processos de origem fi-
nanceira; 
 Manter a gestão financeira pública através dos 
preceitos da economicidade e responsabilidade 
fiscal. 
Manutenção da transparência pública e ampli-
ação do diálogo com a sociedade e Arquitetos; 
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Ações Institucionais - Eventos, Apoios, Campanhas, Valorização Profissional  
Realização de cursos, palestras e seminários 
sobre a lei que rege o CAU, assim como, resolu-
ções relacionadas às atribuições profissionais, 
ética, disciplina e tabela de honorários;  

Eventos e campanhas que possam valorizar 
aspectos relacionados às resoluções do CAU/BR 
sobre as atribuições profissionais e a qualidade 
dos serviços profissionais. 

Ações de valorização do Arquiteto e Urbanista, 
pela conscientização da importância profissio-
nal;  
Contribuição na aprovação do Código de Ética e 
Disciplina do CAU; 
Realização de ações para difundir a Tabela de 
Honorários, com Seminários gratuitos aos pro-
fissionais. 
 

Difundir a importância do Arquiteto e Urbanista 
na sociedade como um profissional de necessi-
dade pública relacionado ao planejamento e 
fiscalização da gestão pública na construção da 
cidade; 
Continuar com a promoção de ações para di-
fundir a rigorosa observância do Código de Ética 
e Disciplina do CAU, como forma de cumprir e 
zelar pela boa atuação profissional; Realização 
de ações para difundir a aplicação da Tabela de 
Honorários. 

Parcerias interinstitucionais, firmando convê-
nios com Instituições de Ensino Superior, viabili-
zando descontos para profissionais em Cursos 
de Especializações; 
 
Termo de Cooperação Técnica com o IPOG; 
IESP; MAURÍCIO DE NASSAU; FIP. 

Manter as atuais parcerias interinstitucionais e 
ampliá-las para outras instituições; 
Estreitar a relação do CAU/PB com as Institui-
ções de Ensino Superiores e docentes, imple-
mentando uma agenda permanente de diálogos 
e palestras junto aos Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo para contribuir efetivamente com a 
qualidade da formação do arquiteto; Parcerias 
com escritórios de práticas profissionais, zelan-
do pelo aprimoramento e pela qualidade dos 
profissionais lançados no mercado de trabalho;  
Apoio, defesa e estímulo à adoção de Concursos 
Públicos de Projetos de Arquitetura e Urbanis-
mo como a forma mais democrática e eficiente 
para projetos do setor público, ou por ele finan-
ciado; 
Defesa do Salário Mínimo Profissional previsto 
pela Lei 4950-A, fortalecendo parcerias com o 
Sindicato dos Arquitetos (SINDARQ/PB), sendo 
esta uma atribuição direta deste e de interesse 
do CAU. 

Destaque na atuação da Presidente do CAU/PB, 
assumindo posições de relevância em nível na-
cional, a exemplo de sua atuação como mem-
bro da Comissão Gestora do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF eleita pelo Plenário do 
CAU/BR; 

Manutenção de postura ética e atuação eficien-
te na Gestão do Conselho, procurando honrar 
com os compromissos em seu tempo e qualida-
de. 
 
 

Aprovação do Código de Ética e Disciplina, e 
implantação da Comissão responsável pela te-
mática. 

Continuar promovendo o exercício ético e 
qualificado da profissão pela disseminação do 
Código de Ética entre os profissionais, estu-
dantes de arquitetura e sociedade; 

Edição de informativo mensal destacando as 
principais atividades do CAU/PB e das Comis-
sões; 

Edição de uma revista eletrônica e instalação da 
TV-CAU/PB com apresentação de programas e 
entrevistas de interesse dos profissionais. 
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Representações Institucionais - Colegiados, Conselhos e Políticas Públicas 

Avanços na postura ética e política sobre o di-
reito à cidade, sobre a atuação do Arquiteto e 
Urbanista; 

Reiterar o pleito de inclusão do CAU/PB nos 
Conselhos de Desenvolvimento Urbano dos 
municípios, Conselhos de Habitação municipal e 
Estadual, Conselhos de Patrimônio Histórico 
(CONPEC – IPHAEP; CONPACTU/COPAC-PMJP) 

Defesa da aplicação dos instrumentos de plane-
jamento urbano alinhados à política urbana, a 
exemplo do Plano Diretor; 

Estimular e fiscalizar a implantação e execução 
do Plano Diretor nos municípios com mais de 20 
mil habitantes (Estatuto das Cidades – Lei 
10.257/2001)  
Continuar contribuindo para o planejamento 
urbano, defesa do meio ambiente e preserva-
ção do patrimônio histórico e cultural do Estado 
da Paraíba, bem como as boas práticas em Ar-
quitetura e Urbanismo; 

Defesa e Fiscalização 
Judicialização de Ação contra o CREA/PB na 
defesa dos interesses de Arquitetos e Urbanis-
tas contra injustiças realizadas pelos fiscais do 
CREA/PB 

Acompanhamento das Ações judiciais em trami-
tação; Implementação de ações administrativas 
incisivas na tentativa de resolução definitiva na 
defesa das prerrogativas profissionais dos Ar-
quitetos e Urbanistas. 

Implantação da Fiscalização (outubro de 2012) 
sendo o primeiro CAU/UF a implantar sua fisca-
lização – meta que obteve a homenagem da 
Presidência do CAU/BR; 
Estudos e treinamento para a fiscalização inteli-
gente por meio do georreferenciamento; 

Aprimoramento da fiscalização inteligente por 
meio do georreferenciamento e parcerias entre o 
poder executivo dos municípios, e implantação de 
novas tecnologias que otimizem a fiscalização. 

 
 
Considerações Finais 
 
Com o objetivo de continuar trabalhando pela promoção da ‘Arquitetura e do Urbanismo para to-
dos’, estas propostas apresentadas pela chapa “PROJETANDO O FUTURO” procuram ser coerentes e 
condizentes com a realidade financeira do CAU/PB, que hoje, graças a um trabalho de controle de 
despesas e da eficiência na arrecadação, passou da qualidade de CAU BÁSICO para CAU MÉDIO em 
apenas dois anos de gestão, deixando a condição de receptor do auxílio do Fundo de Apoio Financei-
ro aos CAU/UF que não se autossustentam (como estabelece a Lei 12.378/2010), e passando assim, 
para um patamar de maior autonomia financeira. O que está proposto pode ser efetivamente reali-
zado, pois conhecemos as nossas reais possibilidades.  
 
Com o apoio dos colegas procuramos construir a compreensão sobre a importância da nossa profis-
são no planejamento urbano, na concepção de projetos de arquitetura e urbanismo, na construção 
de moradias, na mobilidade e acessibilidade e pela universalização do acesso à Arquitetura e Urba-
nismo de qualidade. Para isso, esperamos contar com o apoio e a participação de todos os Arquitetos 
e Urbanistas da Paraíba. O futuro de um Conselho profissional depende de um conceito coletivo, da 
construção conjunta de um ideal de futuro que projetamos para a nossa profissão. 
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CHAPA PROJETANDO O FUTURO 
 
Conselheiro Federal: 
 
Membro Titular:       Suplente: 
HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA FÁBIO TORRES GALISA DE ANDRADE 
 
Conselheiro Estadual: 
 
Membros Titulares:      Suplentes: 
 
1 AMÉLIA DE FARIAS PANET BARROS THIAGO ALCANTARA HERMINO 

 
2 CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE SONIA MATOS FALCÃO 

 
3 ARISTÓTELES LOBO DE M. CORDEIRO (ARI) MÁRCIA MARIA L. BARREIROS VISANI 
4 SILTON HENRIQUE DO NASCIMENTO CARMEM ETIENETE DE OLIVEIRA MELO 
5 JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM ERNANI HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR 

 
6 VALDER DE SOUZA FILHO SILVIA REGINA MUNIZ M. H. DOS SANTOS 

 
7 EDUARDO ARAÚJO LUCAS FRANCISCO CABRAL APRÍGIO (KIKO 
8 GIOVANE SOARES DE ALENCAR DAYSE LUCKWÜ MARTINS 

 
9 CYNTHIA MARIA MONTARROYOS DE SORDI HEITOR DE ANDRADE SILVA 
 


