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

003/2015, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – 2 

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

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 da Conselheira Arquiteta e Urbanista Amélia de Farias Panet 6 

Barros Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação 7 

do CAU/PB. Estiveram presentes, além da Coordenadora, o Coordenador adjunto 8 

Aristóteles Lobo M. Cordeiro, os membros da CEPEF/PB, Paulo Sérgio Araújo 9 

Peregrino e Silton Henrique do Nascimento e como convidados o Gerente Técnico e 10 

de Fiscalização do CAU/PB, Daniel Chrockatt e o Assessor Jurídico do CAU/PB 11 

Welison Silveira. Foi justificada a ausência da Conselheira, membro da Comissão, 12 

Cristina Evelise Vieira Alexandre. Aberta a sessão, a Coordenadora agradeceu a 13 

presença de todos e deu seguimento a pauta na ordem que segue: Ordem do dia 14 

1.1: Apreciação e aprovação da ata 002/2015 – Relatora Coordenadora Amélia 15 

Panet; A ata mencionada foi apreciada e aprovada por unanimidade, sem 16 

nenhum pedido de ajuste. Ordem do dia 1.2: Análise do sistema SICCAU – 17 

pesquisa de processos pendentes – Relatora Coordenadora Amélia Panet; Nesta 18 

ocasião o Gerente Técnico e de Fiscalização, Daniel Chrockatt, informou que se 19 

encontram protocolados cinco processos para a comissão e destacou que todos os 20 

membros vão ser cadastrados no SICCAU. Ordem do dia 1.3: Continuação da 21 

pauta de Organização das ações externas da Comissão de Exercício Profissional, 22 

Formação e Ensino para o ano de 2015 – sugestões dos conselheiros - Relatora 23 

Coordenadora Amélia Panet; A coordenadora Amélia Panet, citou as ações 24 

acordadas na reunião anterior. Foi pedido a Secretária Mércia Valéria para entrar em 25 

contato com Odílio a fim de proferir palestra sobre a tabela de honorários bem como 26 

se informar sobre outro profissional que possa proferir palestra sobre a NBR 15.575. 27 

O membro da Comissão, Silton Henrique, sugeriu que fosse reenviado o Oficio-28 

Comunicado para os municípios com mais de 20 mil habitantes, (secretarias de 29 

planejamento) que trata das ações do CAU bem como divulga a Resolução 21. 30 

Sugeriu ainda, uma conversa do CAU/PB com o SINDARQ/PB para juntos 31 

estimularem os municípios na feitura de concurso público para os arquitetos. O 32 

assessor jurídico do CAU/PB, Welison Silveira, sugeriu a confecção de termos de 33 

cooperação técnica entre o CAU/PB e as prefeituras, no tocante as normas de 34 

fiscalização das obras (recolhimento do RRT e a presença de um responsável 35 

técnico nas obras). Neste sentido, foi destacado por Silton Henrique, que a parceria 36 

técnica com as prefeituras poderia incluir a prestação de informações por estas ao 37 

CAU/PB, dos locais onde estão havendo obra, a exemplo do que acontece no 38 

CREA. Por fim, ficou deliberado que iriam retomar os acordos firmados com os 39 

municípios de Cabedelo. Bayeux, Conde, Santa Rita, Sousa, Cajazeiras. 40 

Inicialmente irão discutir junto a essas localidades, o seguinte: a) Aceitar o 41 

RRT; b) Sugerir que os responsáveis pela análise dos projetos sejam 42 

arquitetos; c) Aceitar empresas formadas por arquitetos e d) Estabelecer uma 43 

parceria na fiscalização das obras. O membro Silton Henrique, falou da 44 

importância em demonstrar a necessidade do arquiteto no quadro dos municípios. 45 

Amélia sugeriu dividir as reuniões em duas etapas - inicialmente com os municípios 46 

e posteriormente com os profissionais daquelas localidades. Foi solicitado ao 47 

Assessor Jurídico, Welison Silveira, fazer minuta dos pontos sugeridos para discutir 48 

nos municípios. Sobre a ação junto as universidades a coordenadora, Amélia Panet, 49 

sugeriu que no final dos cursos fossem reunidos os formandos de arquitetura para 50 

proferir uma palestra orientativa sobre a profissão. Solicitou a Secretária Mércia 51 

Valéria, uma lista com os cursos, endereços e nomes dos coordenadores nas 52 
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universidades a fim de encaminhar proposta de parceria com as coordenações. 53 

Ordem do dia 1.4: Discussão sobre abertura do grupo de Política Urbana - Relatora 54 

Coordenadora Amélia Panet; A coordenadora falou da solicitação do IAB para que 55 

fosse aberta uma comissão de política urbana, mas que não existe essa 56 

possibilidade conforme o Estatuto do Conselho. Deste modo, ficou acordado a 57 

abertura de um grupo de trabalho dentro da comissão. Foi lida, pela coordenadora 58 

Amélia Panet, minuta da portaria de criação do grupo. A comissão deliberou 59 

favorável a criação do grupo cujo objetivo é discutir e tratar sobre questões 60 

urbanas de relevante interessante público. EXTRA PAUTA: O Conselheiro Paulo 61 

Peregrino trouxe para discussão a solicitação do curso de arquitetura do IESP, sobre 62 

ajuda financeira no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) destinado a concurso nacional 63 

para escolha da logomarca do curso. O Coordenador Adjunto, Aristóteles Lobo M. 64 

Cordeiro, não concordou com o apoio, pois o concurso não vai valorizar nada 65 

referente a profissão de arquiteto. Ficou deliberado contrário a ajuda financeira, 66 

uma vez que o desenvolvimento de logomarcas não faz parte das atribuições 67 

precípuas do arquiteto, mas que se colocam a disposição para apoiar o evento 68 

e outros relacionados. Informes: O conselheiro Silton Henrique, falou que foi 69 

confirmada a audiência no Ministério Público Estadual, cidade de Cajazeiras, pela 70 

secretária da promotoria em atividade para o próximo dia 12 de março de 2015 às 71 

14:00. Serão tratados temas relativos ao urbanismo da cidade de Cajazeiras e 72 

omissão da Prefeitura Municipal na fiscalização e aprovação de projetos em 73 

desconformidade com o Código de Obra, faixa de domínio de PB 393 e afins. 74 

Andamento da Resolução 51 como o exercício ilegal da profissão na cidade que é 75 

bem acentuado. Falou ainda que na ocasião se farão presentes a Gerencia de 76 

fiscalização, o Assessor Jurídico e o Fiscal do CAU/PB, além de arquitetos da 77 

cidade e região que se sintam interessados. Destacou ainda que vai ser agendada 78 

outra audiência posterior com a presença do representante do CREA na cidade. Às 79 

onze horas e trinta minutos a Coordenadora, agradeceu a presença de todos, e, não 80 

havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, tendo determinado a 81 

lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada por mim, 82 

Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária Geral deste Conselho, e assinada 83 

pela Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do 84 

CAU/PB e pelos conselheiros membros da comissão que se fizeram presentes.  85 
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Arq. e Urb. Amélia de Farias Panet Barros        __________________________________ 88 

Coordenadora da CEPEF 89 
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Mércia Valéria Pinho do Nascimento           __________________________________ 91 

Secretária Geral do CAU/PB 92 
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Membros Presentes da CEPEF: 94 
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Arq. e Urb. Paulo Sérgio A. Peregrino                __________________________________ 96 
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Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento      __________________________________ 98 


