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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR N° 002, DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos 2 

dezoitos dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, em primeira e 3 

última convocação, 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 presidência do 5 

Arquiteto e Urbanista João Cristiano Rebouças Rolim. Estiveram presentes os 6 

conselheiros diretores Paulo Sérgio Araújo Peregrino, Ricardo Victor de Mendonça Vidal 7 

e Amélia de Farias Panet. Foi justificada a ausência da conselheira Sonia Matos Falcão. 8 

Participaram como convidados a assessora de comunicação Fabiola Bessa, o assessor 9 

jurídico Welison Silveira e a gerente geral Andréia Solha. Aberta a sessão, o presidente 10 

agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações na ordem que segue. 11 

Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da ata 001/2016 – Relator presidente Cristiano 12 

Rolim. A ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia II: Apresentação das 13 

contribuições das comissões para traçar o Plano de Ação da comunicação para o ano de 14 

2016 – Relator Cristiano Rolim. O relator ressaltou que a semana do evento do IESP não 15 

teve a cobertura esperada. Na ocasião, Cristiano Rolim questionou a falta de iniciativa da 16 

assessoria de comunicação do CAU/PB. Com a palavra, Fabíola Bessa esclareceu o fato 17 

de não ter sido informada de tal evento e tampouco de sua importância. A conselheira 18 

Amélia Panet enfatizou os elogios recebidos pela apresentação e participação do 19 

CAU/PB. Amélia Panet esclareceu que usou os dados e informações do próprio site do 20 

CAU e também sentiu a ausência da assessoria de comunicação. O presidente destacou a 21 

presença de Ermínia Maricato no evento do IESP e ressaltou a sua decepção pelo fato do 22 

CAU/PB não ter realizado uma entrevista com a referida arquiteta. O presidente ressaltou 23 

a necessidade da colaboração da comunicação, da assessoria jurídica e da fiscalização 24 

para realizar um melhor trabalho nas mídias. Ressaltou também que a assessoria de 25 

comunicação tem se limitado a apenas dizer o que aconteceu e não tem construído pautas 26 

deixando-o preocupado. Amélia Panet informou que tem uma reunião agendada com o 27 

coordenador da comissão de ética, conselheiro Ricardo Vidal, a fim de tratar das palestras 28 

nas universidades com os temas de exercício profissional e ética. Ricardo Vidal comentou 29 

da importância de colocar um nome neste projeto, como por exemplo: Projetando o 30 

Futuro. Paulo Peregrino sugeriu à assessora de comunicação a inversão dos canais, que ao 31 

invés de esperar pauta dos conselheiros, que ela própria tome a iniciativa e caso 32 

necessário recorrera a algum conselheiro. A gerente geral lembrou que a cerca de dois 33 

anos as visitas com palestras já são realizadas, no entanto tem se esperado convites por 34 

parte das universidades. Todos concordaram que a iniciativa deveria ser do CAU/PB. 35 

Houve uma longa discussão no sentido da necessidade de colocar o CAU/PB nas mídias 36 

sociais e de começar as ações a exemplo dos cursos e dos clippings se irão sair ou não. 37 

Fabíola Bessa destacou o fato das instituições terem bastante cuidado no que vão 38 

publicar, para evitar certos conflitos e por essa razão, ela aguarda a pauta. Diante do que 39 

foi proposto, ela irá mudar sua atitude nesse sentido. Cristiano Rolim ressaltou que por 40 

várias vezes já conversou com Fabíola a esse respeito e já solicitou essa inversão para 41 

efeito das publicações e que já chegou ao seu limite. Enfatizou que essa gestão trabalha 42 

de maneira diferente da gestão passada no que tange a publicações. A gerente geral 43 

destacou a necessidade de as comissões trazerem as suas contribuições. Paulo Peregrino 44 

citou a necessidade de conscientizar os profissionais de interiores para que arrecadem as 45 

RRT´S correspondentes e salientou a necessidade de intensificar a fiscalização desta 46 

modalidade de arquitetura. Amélia Panet enfatizou a necessidade de afixar um selo nas 47 

obras após as visitas da fiscalização. Ricardo Vidal informou que em Alagoas o CAU está 48 

fazendo um trabalho em cima das RRT´S extemporâneas. A gerente geral sugeriu que 49 

houvesse uma apresentação do IGEO. Ficou deliberado por unanimidade: 01 – Que 50 

devemos reforçar a fiscalização de arquitetura de interiores. 02 – Apresentação do 51 

IGEO na próxima reunião de diretoria. 03 – Que a comunicação passe a fazer uma 52 
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pauta propositiva e que esta pauta seja apresentada a cada sexta feira e publicada 53 

na semana seguinte. 04 – A construção de um selo de valorização do profissional e 54 

enquanto esse selo não for confeccionado que seja usado nas obras o selo já 55 

existente. Ordem do dia III: Presença dos conselheiros nas reuniões das comissões - 56 

Relator Cristiano Rolim; Cristiano Rolim expôs a sua preocupação em relação a ausência 57 

dos conselheiros nas reuniões das comissões. Enfatizou que no ano de 2015 todas as 58 

reuniões foram realizadas. Essas faltas, além de prejudicar o quórum das reuniões, como 59 

são avisadas em cima da hora, não têm como convocar o conselheiro suplente, desta 60 

forma as reuniões são canceladas. Ficou deliberado que na próxima reunião plenária 61 

seja feita uma conscientização da necessidade da presença dos conselheiros nas 62 

reuniões.  Extra Pauta 01: Considerações sobre a reunião do Fórum de Presidentes, dia 63 

14/04/2016 – Relator Presidente Cristiano Rolim; O presidente informou que a reunião 64 

foi bastante interessante, houve uma iteração maior do CAU/BR com o Fórum de 65 

Presidentes. Houve a conquista do Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental. 66 

As campanhas do CAU/BR serão analisadas também pelos CAUS/UFS e inclusive 67 

haverá uma moção do Fórum dos Presidentes. O chefe de gabinete do CAU/BR, 68 

Raquelson Lins, trouxe uma informação enviada pelo presidente Haroldo Pinheiro, em 69 

que os CAUS/UFS e Ministério Público  assinarão um convênio, onde a fiscalização das 70 

RT`S passará a ser realizada pelo Ministério Público, de modo que os CAUS passarão as 71 

denúncias. Cristiano Rolim relatou o discurso do presidente do CAU/PR, que falou das 72 

medidas que eles acreditam ser a forma correta de agir em relação aos grupos. As 73 

medidas seriam: a transparência entre o profissional e o seu cliente; a transparência nas 74 

premiações pelos grupos; a importância do projeto e a sua valorização e por fim, a 75 

valorização das campanhas e que a premiação seja pela qualidade. Cristiano Rolim 76 

ressaltou que essa posição é muito parecida com as do CAU/PB e acredita que devemos 77 

retomar as reuniões e começar pelos grupos, sugerindo a criação de descontos para os 78 

clientes em que o próprio cliente pague ao arquiteto pelo acompanhamento da obra. 79 

Amélia Panet declarou ter recebido uma informação de um arquiteto que lançará uma 80 

campanha onde o cliente acompanhado por um arquiteto receberá um desconto. Cristiano 81 

Rolim sugeriu construir essa campanha junto com esse arquiteto e que o CAU/PB faria a 82 

divulgação. Amélia Panet sugeriu também uma campanha de adesão e divulgação dos 83 

Arquitetos que não recebem RT. Cristiano Rolim pediu cautela para não reacender as 84 

divergências que giram em torno dessa matéria, sugerindo que ao invés de dizer nós não 85 

recebemos RT, divulgar “Meu compromisso é com o cliente”. Paulo Peregrino alegou 86 

que sugeriu a um lojista integrante de um dos grupos que a premiação fosse realizada por 87 

mérito do projeto. Cristiano Rolim comentou a necessidade de melhorar o texto do 88 

código de ética, pois o mesmo não é muito claro no tocante a RT, e que foi dito que o 89 

código de ética comentado esclarecerá as dúvidas. Cristiano Rolim destacou que está 90 

sendo construído um manual de boas práticas da fiscalização, que será distribuído com 91 

todos os CAU/UFS. Exemplificou o que aconteceu no CAU/PR, que cadastrou as 67 92 

atribuições dos arquitetos no IGEO, cadastrando também os imóveis que são tombados e 93 

que o CAU/PR tem parceria junto ao Ministério da Fazenda onde recebe a informação 94 

cada vez que uma obra tem início. Extra Pauta 02: Eleição para assento no CDU – Paulo 95 

Peregrino salientou o fato da necessidade da preparação para a eleição do CDU. O 96 

assessor jurídico informou sobre a mudança do Secretário do Planejamento e que 97 

poderíamos solicitar um assento no CDU com direito a voz pelo menos até a próxima 98 

eleição. Ficou deliberado que o assessor jurídico construa um documento ao CDU, 99 

ressaltando a importância da presença do CAU/PB nas reuniões do CDU e que 100 

solicite um assento para o CAU/PB como ouvinte. Informes: Cristiano Rolim – 101 

Informou sobre o Seminário Nacional de Políticas Urbanas e Ambiental que teve como 102 

palestrante Gustavo Restrepo e que está disponível no site do CAU/BR. Amélia Panet – 103 

Informou que recebeu da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR um e-mail em 104 
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que trazia um anexo com a Resolução 02/2010 que trata das diretrizes curriculares e que 105 

esta resolução está em revisão junto ao MEC. O CAU/BR e a ABEA já encaminharam 106 

suas contribuições e umas das recomendações do CAU/BR é que os trabalhos de 107 

conclusão de curso sejam exclusivamente sobre projetos, nesse sentido a conselheira 108 

solicitou que o CAU/PB emita um ofício à UFPB solicitando sugestões relativas a revisão 109 

da resolução e que juntos possamos formar uma comissão para enviar contribuição a fim 110 

de evitar um retrocesso. Às nove horas e trinta e sete minutos, o presidente deu por 111 

encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 112 

presentes, vai digitada e assinada por mim, Mércia Valéria Pinho do Nascimento, 113 

secretária geral deste Conselho, e assinada pelo senhor presidente e por todos os 114 

conselheiros diretores que se fizeram presentes à reunião. 115 

 116 

Arq. e Urb. JOÃO CRISTIANO REBOUÇAS ROLIM 117 

Presidente do CAU/PB   118 

 __________________________________ 119 

 120 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento 121 

Secretária geral do CAU/PB   122 

 __________________________________ 123 

 124 

 125 

CONSELHEIROS PRESENTES: 126 

 127 

Arq. e Urb. Amélia De Farias Panet 128 

 __________________________________ 129 

 130 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio Araújo Peregrino131 

 __________________________________ 132 

 133 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal 134 

 __________________________________ 135 


