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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/PB 

DATA 17 de maio de 2019  HORÁRIO 11h20 às 12h30 

LOCAL João Pessoa – PB 

 

 Alessandra Soares de Moura (SINDARQ/PB) 

S((99(RepresentantSSINDARQ/PB) 

Coordenadora 

Ricardo Victor de M. Vidal (Presidente do CAU/PB) 

CAU/PB) 
Membro 

Pedro Freire de O. Rossi (Presidente do IAB.pb)) Membro 

ASSESSORIA Mércia Valéria Pinho (Secretária Geral da Mesa CAU/PB) 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião 02/2019  

Encaminhamento A súmula foi aprovada, com abstenção de Pedro Rossi. 

 

COMUNICAÇÕES 

Responsável Pedro Rossi 

Comunicado 

Informou que no dia 21/05/2019 acontecerá uma audiência para tratar do 

Plano Diretor da Cidade de João Pessoa/PB. Solicitou o apoio da 

assessoria de comunicação do CAU/PB na divulgação. 

 

ORDEM DO DIA 

1 
Informações a respeito dos 2% do orçamento do CAU/PB 

destinado à Assistência Técnica do ano vigente   

Fonte SINDARQ/PB 

Relator  Alessandra de Moura 

Encaminhamento 

Ricardo Vidal esclareceu que o valor previsto para o ano de 2019 do 

Athis é de aproximadamente R$ 30.500,00. Ele enfatizou que na 

gestão de Cristiano Rolim foi realizado uma capacitação de 

profissionais em Athis e nesta gestão foi realizada uma 

regularização fundiária em uma comunidade, em parceria com a 

prefeitura de Conde. Ressaltou que nesse momento o CAU/PB está 

em fase de avaliação da prestação de contas do último Athis em 

2019. Ainda não foi decidido como será o deste ano A construção 

será realizada pela CEPEF-CAU/PB, onde será lançado um edital. 

Destacou que já existe uma linha de pensamento, que é a 

continuação do que vem sendo realizado, entretanto nada impede 

que recebamos sugestões e contribuições, a fim de serem analisadas 

para enriquecer as demandas do Athis. Na próxima reunião do 

CEAU-CAU/PB, o ponto entrará novamente em pauta e na ocasião 

será solicitado ao coordenador da CEPEF-CAU/PB que seja 

informado se o processo de Athis para 2019 já está em andamento. 

2 
Informações a respeito de Editais de Patrocínio cultural por 

parte do CAU/PB 

http://www.caupb.gov.br/
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Fonte IAB.pb 

Relator  Pedro Rossi 

Encaminhamento 

Pedro Rossi ressaltou a sua indignação pelo fato de não ter recebido 

nenhum tipo de apoio do CAU/PB ao evento do Conselho Superior 

do IAB-COSU, que foi sediado pelo IAB.pb. Fato este que causou 

estranheza à própria gestão do COSU, segundo Pedro Rossi a 

Paraíba foi o único estado a receber este evento sem o apoio do 

CAU/UF. Por esta razão, não constou o nome do CAU/PB e nem o 

da FeNEA nas divulgações do evento. Pedro Rossi enfatizou o 

constrangimento de ter ouvido de um profissional, que o evento 

estava promovendo a instituição de ensino onde Pedro Rossi 

trabalha e associando o nome do IAB.pb à empresas. Salientou a 

dificuldade que vive o IAB.PB e o SINDARQ/PB por não terem 

recursos financeiros. Falou também da necessidade das entidades se 

apoiarem, não só de forma financeira, mas com a presença. 

Destacou da luta do IAB pela criação do CAU e na Lei do CAU não 

dispor de nenhuma ajuda para a manutenção do IAB. Com a 

palavra, Ricardo Vidal esclareceu que na ocasião da solicitação de 

apoio pelo IAB.pb para realização do COSU, realizou uma reunião 

com a Diretoria do CAU/PB, com a presença da gerente geral e do 

assessor jurídico, no sentido de viabilizar tal apoio. Destacou que 

nesse ao não houve verba para patrocínio e que na referida reunião 

ficou evidente a impossibilidade de dar apoio financeiro para o 

evento realizado pelo IAB.pb. Ricardo Vidal asseverou o 

constrangimento da diretoria em não poder atender ao pedido do 

IAB.pb. O presidente do CAU/PB comunicou a sua intenção em 

viabilizar um orçamento para o CEAU-CAU/PB, afirmou que 

levará o assunto a COAPFI-CAU/PB, a fim de que seja estudada 

esta possibilidade. Caso seja possível esse valor entrará na 

programação do orçamento para 2020. 

 
INTERESSES GERAIS 

1 Representação do CEAU-CAU/PB no CEAU-CAU/BR  
Fonte CAU/PB 

Relator  Pedro Rossi 

Encaminhamento 

Pedro Rossi, solicitou informações a respeito da representação do 

CEAU-CAU/PB no CEAU-CAU/BR. Na ocasião Ricardo Vidal 

esclareceu que no CEAU-CAU/BR não tem representantes do 

CEAU-CAU/PB, que a sua formação é igual ao de todos os CEAU-

CAU/UF, onde tem um representante Estadual de cada entidade de 

Arquitetura e Urbanismo e no caso do CEAU-CAU/BR a 

representação das entidades é à nível Federal. 

http://www.caupb.gov.br/
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ALESSANDRA SOARES DE MOURA  

Coordenadora do CEAU-CAU/PB 

 

 

 

RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL 

Presidente do CAU/PB 

 

 

PEDRO FREIRE DE OLIVERIA ROSSI 

Representante do IAB.pb  

 

 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO 

Secretária Geral da Mesa 

http://www.caupb.gov.br/

