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ATA DA 79ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27.07.2018 1 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi 2 
iniciada a 79ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede 3 
do CAU/RN, na cidade de Natal/RN. 4 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Foi constatado o quórum verificando as seguintes 5 
presenças na sala de reuniões: 6 
1.1.  MEMBROS DO CAU/RN: Conselheiros(as) Titulares: PATRICIA SILVA LUZ DE 7 
MACEDO, LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, DORIAN JORGE FREIRE DE 8 
ANDRADE CABRAL, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, DANIEL NICOLAU DE 9 
VASCONCELOS PINHEIRO, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, e 10 
WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE 11 
DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO 12 
RAMOS. 13 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, sem 14 
substituição pela suplente; ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, com substituição pelo 15 
suplente; CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, com substituição pela suplente. 16 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 17 
1.1. CONVIDADOS: FABRÍCIO AMORIM MIRANDA DE OLIVEIRA, representando o 18 
IAB/RN. 19 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; 20 
LILIAN BRITO, Gerente Técnica; e CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. 21 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após 22 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida 23 
a execução do Hino, faz a leitura da pauta. 24 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 78ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 25 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 26 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 27 
votação. A Ata da 78ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 28 
presentes por unanimidade.  29 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  30 
4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando a 31 
entrevista no qual o mesmo foi convidado, pela TV União. Comentou sobre o evento 32 
Ribeira em Foco, no dia 12/06/18 promovido pela prefeitura, no qual o presidente 33 
LUCIANO BARROS e o vice-presidente ANDRÉ ALVES estiveram presentes, o 34 
conselheiro DANIEL NICOLAU também esteve no evento, todos dando apoio na iniciativa 35 
com foco no ressurgimento do bairro da Ribeira como bairro de interesse comercial e 36 
residencial. Em seguida, o presidente citou a reunião no dia 19/06/18 com o vereador 37 
SUELDO MEDEIROS, juntamente com o conselheiro AULO AQUINO, para discutir sobre 38 
pontos a serem atualizados no código de obras do município. O conselheiro AULO 39 
AQUINO comentou sobre a importância dessas reuniões como uma oportunidade para 40 
propor mudanças e atualizações na legislação. O presidente LUCIANO BARROS citou 41 
também reuniões com o secretário municipal DANIEL NICOLAU, que também é 42 
conselheiro estadual deste CAU/RN, para conversar sobre análise de projetos na 43 
SEMURB, o presidente agradeceu a atenção que o secretário vem dando nos encontros. 44 
O conselheiro AULO AQUINO citou que essas reuniões tem em comum debates sobre 45 
legislação e o destrave de processos. O presidente LUCIANO BARROS informou sobre 46 
o pregão presencial para contratação de serviços de contabilidade, ocorrido no dia 47 
05/07/2018. Em seguida a conselheira WANDERLANIA LIMA comentou sobre o evento 48 
“Arquiteto de Negócio Mossoró” realizado no dia 18/07/18 em Mossoró/RN, com a 49 
empresa parceira SEBRAE/RN, foi um sucesso e muito proveitoso. A gerente técnica 50 
LILIAN BRITO acrescentou que no mesmo período do evento, também foram realizadas 51 
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fiscalizações no município. O presidente comunicou sobre o convite para um jantar com 52 
a embaixada alemã, no dia 23/07/18, que teve apresentação da “casa passiva”, uma ação 53 
de alguns anos para troca de conhecimento e interação de empresários entre os países. 54 
Por último, o presidente LUCIANO BARROS, apresentou encarte “Legal é Regularizar”, e 55 
deu ao conselheiro DANIEL NICOLAU a palavra. O conselheiro DANIEL NICOLAU 56 
informou que a intenção da campanha foi de ampliar aos cidadãos o conhecimento da 57 
cidade, trata do acesso a documentos básicos, dando descontos para facilitar as 58 
regularizações. O conselheiro aproveitou para informar que a Semurb está concluindo um 59 
novo formato de protocolo para análise de documentos, de forma praticamente 60 
automática, e que em breve será divulgado. Os demais conselheiros conversaram e 61 
debateram sobre representação em outras entidades.  62 
4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ, citou pauta da 63 
COA/BR na qual a mesma faz parte. Os pontos que estão sendo discutidos pela comissão 64 
no âmbito federal foram: a análise para aprovação dos regimentos internos dos 65 
CAU/UF´s; a conselheira informou que foi contratada uma empresa para estudo do plano 66 
de cargos do CAU/BR (PCCR); houveram discussões de como realizar o recolhimento de 67 
carteira de identificação profissional; a conselheira federal também comentou sobre a 68 
importância do CEAU; foi informado sobre a intenção de criação de resolução para 69 
utilização de veículos oficiais; também está sendo discutido a expedição de carteiras 70 
provisórias; a conselheira citou a criação de comissão para auditoria interna do portal da 71 
transparência; informou sobre a proposta de inversão dos pontos da pauta para as 72 
plenárias; a conselheira federal enfatizou a importância de discussões pela comissão 73 
CPUA, citando a reunião prevista pela comissão estadual no mesmo dia pela tarde na 74 
sede deste conselho;  comentou sobre reuniões do chamado “conselhão”; informou sobre 75 
a renovação de contrato com a ABNT; utilização do superávit do fundo de apoio; prêmio 76 
CAU/BR do jornalismo de arquitetura e urbanismo 2018. A conselheira PATRÍCIA LUZ 77 
também comentou sobre análises de processos éticos da CED/BR; diretrizes para 78 
elaboração do plano de ação; estudo e discussões de valores de RRT´s. Por fim, a 79 
conselheira citou os demais assuntos de interesses gerais discutidos na pauta da 80 
COA/BR. Dentro dos informes de eventos citados, a conselheira EUNÁDIA 81 
CAVALCANTE comentou sobre a programação do “Fórum Direito à Cidade”. 82 
4.3.  Do Conselho Estadual: A conselheira WANDERLANIA LIMA comentou a grande 83 
procura dos profissionais pelo curso “Na medida” no Sebrae Mossoró. E solicitou 84 
provocamento do CAU/RN junto à prefeitura do município de Mossoró/RN quanto a 85 
exigências que divergem do Plano Diretor da cidade.  86 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 87 
conselheira suplente ANA CLARA, informou sobre o evento que a comissão está 88 
organizando, “Oficina de Capacitação para Mercado Exterior”, previsto para ocorrer dia 89 
09/08/18 pelo período da tarde, em parceria com o SEBRAE/RN. A gerente técnica LILIAN 90 
BRITO acrescentou que a divulgação do evento já está sendo realizada, e sobre o 91 
SICCAU 2.0, a gerente informou que o sistema irá ser modificado e a previsão para 92 
lançamento é para 2019, inclusive com possibilidade de ser criado também um aplicativo, 93 
e solicitou aos conselheiros sugestões para essas novidades. A conselheira ANA CLARA 94 
também citou o curso “Na Medida” que ainda não está tendo muita procura para 95 
inscrições. Foi solicitada a interação entre as comissões CEFEP e CED, para tratar de 96 
alguns assuntos em comum em reuniões conjuntas. 97 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador 98 
MATHEUS DUARTE, informou que a comissão está com processos em análise 99 
distribuídos para os membros. Também citou estudo da comissão para possíveis 100 
alterações do código de ética. 101 
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4.6.  Da Comissão Especial para Reforma da Sede (CRS): O presidente LUCIANO 102 
BARROS comunicou que o projeto de reforma da sede está sendo concluído e será 103 
apresentado a todos em breve.  104 
4.7.  Das Entidades: O representante do IAB/RB, FABRÍCIO AMORIM, citou que foram 105 
encerrados os primeiros mini cursos que estavam programados para o primeiro semestre, 106 
e trouxe a programação para o segundo semestre. Também comunicou sobre a posse no 107 
Conplam e os debates realizados. Por fim, informou que o mesmo deverá participar da 108 
reunião da CPUA/RN pela tarde para as discussões em pauta. 109 
5.  ORDEM DO DIA: 110 
5.1.  Apreciação da primeira reprogramação do plano de ação 2018 do CAU/RN: O 111 
presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro HENRIQUE RAMOS, para 112 
leitura da Deliberação nº 02 da COAPF/RN, que trata da aprovação da reprogramação do 113 
plano de ação 2018. Após leitura, o presidente colocou em votação, os demais 114 
conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta. 115 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 116 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 117 
79ª Reunião Plenária Ordinária. 118 

 
 
 

  
LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 

Presidente do CAU/RN 
 
 
 
 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 


