
1 

 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 041, 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 dezoito horas e quarenta e cinco minutos, iniciou-3 

se a sessão 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 6 

Panet Barros, Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro, Valder de Souza Filho, Ricardo Victor 7 

de Mendonça Vidal, Paulo Sérgio Araújo Peregrino. Participaram como convidados o 8 

presidente do IAB/PB e secretário executivo do CEAU-CAU/PB Fabiano Melo, os 9 

conselheiros federais Hélio Cavalcanti da Costa Lima e Fábio Torres Galisa de Andrade e o 10 

conselheiro estadual suplente Ernani Henrique dos Santos Junior, além da gerente geral do 11 

CAU/PB Andréia Solha, do assessor jurídico do CAU/PB, Welison Silveira e da assessora de 12 

imprensa do CAU/PB Fabíola Bessa. Foi justificada a ausência da conselheira Cristina 13 

Evelise Vieira Alexandre e do conselheiro Silton Henrique do Nascimento. Dispensada a 14 

execução do hino nacional, o presidente do CAU/PB abriu a sessão agradecendo a presença 15 

de todos.  Em seguida deu seguimento às deliberações na ordem que segue: Ordem do dia I: 16 

Apreciação e aprovação das atas das Reuniões Plenárias Ordinárias nº 039 e 040/2015 – 17 

Relator Presidente Cristiano Rolim; As referidas atas foram aprovadas por unanimidade. 18 

Ordem do dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de 19 

março de dois mil e quinze – Relator Conselheiro Paulo Peregrino; O relator fez a leitura do 20 

resumo do balancete que posteriormente foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: 21 

Análise de dispensa da anuidade referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 da profissional 22 

Valéria Terezinha Costa Antunes de Oliveira – Relator Conselheiro Paulo Peregrino; O 23 

relator salientou que este é um caso delicado e leu o requerimento da profissional que disse ter 24 

pedido a suspensão de sua carteira quando ainda pertencia ao CREA. O CAU/PB solicitou ao 25 

CREA/PB documento relacionado a suspensão da profissional que respondeu sobre a ausência 26 

deste em seus arquivos. O relator leu o parecer deliberando que diante da ausência de 27 

documento comprobatório não há a possibilidade de atender à solicitação da requerente. O 28 

conselheiro, Valder de Souza, disse que é normal o CREA/PB não ter encontrado nenhum 29 

documento diante da desorganização em seu depósito/arquivo. Sobre isso o Presidente 30 

destacou que foi acertado com o CREA/PB que em breve estarão repassando toda a 31 

documentação devidamente catalogada pertencente ao CAU/PB, e que muitos colegas tem 32 

reclamado sobre não conseguir o resgate do acervo junto aquele órgão. Aristóteles Lobo 33 

defendeu a solicitação da requerente, pois aconteceu algo parecido com uma empresa sua, e 34 

acha que deveria ser dispensada sim as anuidades. Welison Silveira salientou a falta de 35 

previsão legal favorável ao caso, bem como a ausência de documentos comprobatórios a sua 36 

suspensão junto ao CREA. O conselheiro federal, Hélio Cavalcanti, disse estar preocupado 37 

com o fato de abrir precedente, mas por outro lado, disse que a transição entre os conselhos 38 

pode ter gerado a falha nas informações o que seria uma justificativa para a deliberação 39 

favorável à requerente. A conselheira Amélia Panet sugeriu que fosse dispensada apenas a 40 

anuidade de 2012 que corresponde justamente ao período de transição do conselho. O 41 

presidente Cristiano Rolim apresentou as três propostas sugeridas: a) a proposta do 42 

conselheiro Aristóteles Lobo sobre a dispensa integral das anuidades de 2012, 2013 e 2014; b) 43 

a proposta da Conselheira Amélia supracitada e c) a proposta do relator sobre a cobrança 44 

integral da dívida conforme sugerido no parecer jurídico (o relator falou sobre a possibilidade 45 

de acostar a proposta de Amélia Panet desde que haja embasamento legal). Diante da 46 

pluralidade das propostas, ficou deliberado que o processo volte para a Comissão 47 

Planejamento e Finanças para refazimento do parecer. Ordem do dia IV: Análise dos 48 

ressarcimentos dos Arquitetos e Urbanistas Brenan Cesar Mota e Wiliam de Assis Barros 49 

Simoa Bento, quanto ao pagamento em duplicidade – o Presidente Cristiano Rolim indagou se 50 
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realmente há a necessidade de trazer esses casos para a Plenária, já que é um caso simples de 51 

direito líquido e certo e sugeriu que fosse revisto o Ato Normativo pela Presidência, a 52 

Assessoria Jurídica e a Gerência Geral. Votaram unânimes a revisão do Ato Normativo. O 53 

relator realizou uma explanação explicando cada um dos ressarcimentos e em regime de 54 

votação foi aprovado por unanimidade os ressarcimentos solicitados. Ordem do dia V: 55 

Análise do ressarcimento do Arquiteto e Urbanista Wiliam de Assis Barros Simoa Bento, 56 

referente ao valor da RRT por distrato com seu cliente – Relator Conselheiro Paulo Peregrino; 57 

O relator destacou no relatório que o requerente deve recolher esse valor junto ao cliente e 58 

não junto ao Conselho. Ficou deliberado favorável ao parecer do relator. Ordem do dia 59 

VI: Homologação da Deliberação “Ad referendum” sobre a concessão de auxílio alimentação 60 

para os funcionários do CAU/PB, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao mês – Relator 61 

Presidente Cristiano Rolim. O Presidente falou que o caso se deu mediante acordo com o 62 

sindicato dos funcionários dos conselhos. Foi deliberado favorável por unanimidade. Extra 63 

Pauta: I - Contrato com a Claro: O Presidente falou da não efetivação do contrato e que o 64 

processo está complicado via o desinteresse da operadora e sugeriu que fosse solicitado a 65 

devolução do celular da vice-presidente, para repassar aos conselheiros/funcionários para uso 66 

nas viagens do Conselho. Todos os conselheiros concordaram. II – Aprovação do edital de 67 

patrocínio – Relator Presidente Cristiano Rolim. Antes de adentrar ao assunto o Presidente 68 

falou sobre a reestruturação do quadro funcional. Disse que a demanda partiu do agente de 69 

fiscalização e do gerente técnico, os quais apresentaram cronograma de fiscalização em todo o 70 

Estado (uma semana por mês vão atuar no interior do Estado durante este ano). Falou sobre a 71 

contratação da aprovada seguinte no concurso para o cargo de assistente administrativo, 72 

diante das demandas e do acúmulo de atividades. Posteriormente, falou sobre o edital de 73 

patrocínio do CAU/PB que diferentemente do CAU/BR, o repasse dos recursos será de 80% e 74 

a contrapartida de 20% para as pessoas jurídicas (entidades que se interessem por questões 75 

referentes a arquitetura). Os termos do Edital ainda estão sendo ajustados pelo setor jurídico. 76 

Informes: Presidência: I - Fórum de Presidentes em Natal nos dias 16 e 17/04/2015: O 77 

presidente falou sobre a diversidade em termos da estrutura nos CAU’s UF e que no Fórum 78 

foi discutida a Resolução 51 no que se refere a sua fragilidade e as dúvidas dos profissionais 79 

que são praticamente unânimes. Foi sugerida, no Fórum, a reabertura das discursões em 80 

âmbito nacional da Resolução 51; II - Delegacias Mato Grosso do Sul: O Presidente Cristiano 81 

Rolim, falou que vai ver se consegue implementar o modelo do Mato Grosso aqui na PB. 82 

Destacou que naquele Estado, a estrutura do CAU está espalhada em todo o território 83 

(subsedes), e que solicitou ao CAU/MT o modelo estrutural, mas que até agora não obteve 84 

resposta. Mas de antemão vai ver com o Assessor Jurídico a possibilidade da criação de 85 

subsedes representando o Conselho; III - CSC/Carteiras Profissionais: O Presidente destacou 86 

que acha importante que o CAU/BR continue gerenciando as carteiras e que teme, diante do 87 

vencimento do contrato com a empresa anterior, que recaia para os CAU’s UF custos mais 88 

elevados e a descontinuidade na entrega das carteiras; IV - Apresentação do acompanhamento 89 

da arrecadação 1º trimestre 2015: O presidente chamou atenção que a quantidade de RRT’s 90 

caiu. A Gerente Geral, Andreia Solha, vai encaminhar o documento/apresentação para o email 91 

dos conselheiros; V - Planejamento Estratégico: O Presidente citou a iniciativa de Roberto 92 

Montezuma (Presidente do CAU/PE) sobre como deve ser a cara do CAU (participativa) junto 93 

a sociedade e que é muito boa a participação dele no fórum dos Presidentes. VI - Apreensão 94 

do carro locado do CAU/PB em blitz no município de Campina Grande: O Presidente relatou 95 

que a fiscalização foi a cidade de Campina Grande e teve o carro apreendido numa blitz por 96 

conta da documentação que estava atrasada. Foi sugerido a rescisão do contrato com a 97 

LOCAN com a cobrança das devidas penalidades/multas cabíveis. Conselheiros: I - 98 

Participação do CAU/PB no FOCCO: Aristóteles Lobo falou do convite da Arquiteta Ana 99 

Amélia Neiva para saber se o CAU/PB tem interesse em participar do FOCCO – Fórum de 100 
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Combate a Corrupção. O Presidente disse que tem interesse mas tem que ver quem iria 101 

representar, e pediu que fosse feito o contato formal. II - Apresentação do projeto da Lagoa 102 

no CREA/PB: Aristóteles Lobo relatou que Marcos Santana fez a apresentação do projeto da 103 

lagoa no CREA/PB e também no COMPEC (segundo Cristiano Rolim, o CAU/PB ainda não 104 

faz parte deste conselho por não ter a previsão na lei que precisa ser alterada pelo governador, 105 

mas que está em contato com o IPHAEP para agilizar os trâmites). Cristiano Rolim salientou 106 

que foi exigência do Ministério Público que o projeto fosse apresentado no COMPEC. 107 

Aristóteles Lobo e o Presidente acharam deselegante o fato de não terem convidado o 108 

CAU/PB para participar da reunião. III - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo na 109 

UFPB: Fabiano Melo do IAB/PB perguntou sobre o contato do Conselho com a UFPB sobre 110 

o escritório modelo e que os escritórios estão sendo formatados para concorrer no mercado. O 111 

presidente Cristiano Rolim, sugeriu que entrasse para ponto de pauta para a próxima reunião. 112 

Hélio Cavalcanti destacou o ensino no Brasil e da exigência da carga horária exagerada. Neste 113 

sentido, foi suscitado o discurso da pouca valorização da experiência prática por parte das 114 

universidades. O Presidente Cristiano Rolim, pediu, de acordo com o regimento, a 115 

prorrogação da reunião por mais meia hora. IV – Plenária Nacional – Resolução 51: O 116 

Conselheiro Federal, Hélio Cavalcanti, falou sobre a apresentação da PB sobre a Resolução 117 

51, mas que não houve a discussão na Plenária Nacional. Salientou que esse assunto (da 118 

Resolução 51) é delicado e pouco comentado nas reuniões, do mesmo modo o Código de 119 

Ética e Disciplina. Falou ainda da cautela que o CAU/PB deve ter no cumprimento da 120 

Resolução 51 enquanto a mesma estiver em discussão, para evitar prejuízos posteriores. 121 

Ressaltou também que o CAU/BR estava mais preocupado com a fiscalização e que seria 122 

feito um documento direcionado as autoridades (prefeito), o que deixou o conselheiro (Hélio) 123 

perplexo, pois é o reconhecimento implícito da fragilidade da Resolução 51. Destacou que o 124 

GT da Resolução 51iriam trabalhar um conceito para projeto de arquitetura para ser aplicado, 125 

já que o presente na Resolução deixa a desejar. Cristiano Rolim salientou que não se está 126 

gerindo um conselho privativo, mas que se deve considerar a diversidade. Hélio Cavalcanti, 127 

sugeriu a feitura de um documento pelo GT, sobre esses questionamentos da Resolução 51 e 128 

perguntou como ficaria essa situação do Conselho sem cumprir na íntegra a referida 129 

Resolução. Welison Silveira referiu-se ao zelo à segurança jurídica (sobre a não aplicação). 130 

Amélia Panet disse que o que mais assusta é a falta de espaço para discutir documentos já 131 

consolidados e que concorda com a exclusividade do espaço do arquiteto, mas não da maneira 132 

como está sendo (im)posta. Destacou ainda que essa formatação está errada (as leis estão 133 

vindo de cima sem a participação de quem vai usar na prática). Falou que acredita que o 134 

fórum de presidentes pode dar subsídios a discursão através da feitura do documento 135 

proposto, e que fique claro que a questão não é só de fiscalização é de construção de toda 136 

execução. O Presidente salientou que é uma construção de 27 cabeças e que não é tão simples. 137 

Ficou marcada reunião do GT da Resolução 51 para o dia 12 de maio. Assessoria de 138 

Imprensa: Fabíola Bessa expôs um resumo do que foi debatido no encontro dos assessores de 139 

imprensa dos CAU’s UF, como exemplo a ação implementada pelo CAU/MT. Segundo a 140 

assessora de imprensa, lá no Mato Grosso eles fazem uma aula magna para os estudantes 141 

calouros de arquitetura. Ficou decidido que a assessora mandaria para os e-mails dos 142 

conselheiros as principais ações discutidas no evento. Foi falado sobre a criação do Instagram 143 

do CAU/PB, o qual pode servir de meio para começar a divulgar as leis (sugestão do 144 

Presidente para abarcar o público jovem). A assessora falou sobre o espaço da mídia 145 

espontânea que não pode ser perdido. O Presidente citou a clipagem de matérias sobre a 146 

cidade que vem sendo feita por Fabíola, e sugeriu que fossem feitos apontamentos/matérias 147 

sobre temas de interesse da cidade pelos próprios arquitetos para serem divulgados e que 148 

precisa da participação de todos para colocar as informações do CAU/PB na rua. O Presidente 149 

falou ainda das obras da Beira-Rio que estão sendo feitas sem planejamento (o projeto 150 
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apresentado de uma forma e executado de outra). Fábio Galisa ressaltou que já tentou por 151 

diversas vezes um contato com o presidente do CDU para que quando fossem fazer projetos 152 

de intervenção na cidade fossem chamadas as entidades correlacionadas para discussão. Às 153 

vinte e uma horas e trinta minutos o Presidente agradeceu a presença de todos, e, não havendo 154 

mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, tendo determinado a lavratura da presente ata 155 

que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do 156 

Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pelo Presidente e pelos Conselheiros 157 

que se fizeram presentes à sessão. 158 
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