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ATA DA 81ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14.09.2018 1 
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada 2 
a 81ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede do CAU/RN, 3 
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, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, DORIAN 8 
JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 9 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA.  10 
Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, MARIA DAS GRAÇAS 11 
CARDOSO LOPES, e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS. 12 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, com substituição 13 
pela suplente; DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, sem substituição pelo 14 
suplente; e MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, com substituição pela 15 
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; e VINÍCIUS BEZERRA DE MORAES GALINDO representando o SINARQ/RN. 19 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN 20 
BRITO, Gerente Técnica; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA COUTINHO, 21 
Secretária Executiva. 22 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação 23 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida da execução 24 
do Hino, faz a leitura da pauta. 25 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 80ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 26 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 27 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. 28 
A Ata da 80ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes 29 
por unanimidade.  30 
4.  ORDEM DO DIA: 31 
4.1.  Aprovação da Deliberação CEFEP nº 01/2018 que trata sobre empresa júnior: O 32 
presidente LUCIANO BARROS deu a palavra à conselheira CLÁUDIA QUEIROZ, para leitura 33 
da Deliberação nº 01 da CEFEP/RN, que trata da análise de divergências sobre registro não 34 
obrigatório de empresas júniores no CAU, emanado pela deliberação CEP-CAU/BR nº 35 
25/2018. A sugestão da CEFEP/RN é solicitar mais esclarecimentos jurídicos ao CAU/BR 36 
sobre as discordâncias com a Lei nº 12.378/2010. Após leitura, o presidente colocou em 37 
votação, e os demais conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta.  38 
4.2.  Aprovação da Deliberação CEFEP nº 02/2018 que trata sobre evento Athis 2018: 39 
O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra à conselheira CLÁUDIA QUEIROZ, para 40 
leitura da Deliberação nº 02 da CEFEP/RN que trata do formato evento Athis que deverá ser 41 
realizado ainda em 2018. Após apreciação, o presidente colocou em votação, e os demais 42 
conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta. 43 
4.3.  Aprovação do Segundo Trimestre Contábil 2018 do CAU/RN: O presidente 44 
LUCIANO BARROS deu a palavra à conselheira CLÁUDIA QUEIROZ, para leitura do relatório 45 
da COAPF/RN, o qual aprova o fechamento contábil do segundo trimestre 2018 deste 46 
CAU/RN. Após apreciação, o presidente colocou em votação, e os demais conselheiros 47 
aprovaram por unanimidade o documento em pauta. 48 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  49 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando o 50 
Seminário CPFi/BR ocorrido nos dias 02 e 03/08. O conselheiro André Alves, que participou 51 
do evento, ponderou os assuntos tratados no seminário. O presidente seguiu a pauta 52 
repassando aos demais presentes os temas discutidos nas reuniões das quais ele participou 53 
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no CAU/BR, nos dias 16 e 17/08 em Brasília. A gerente técnica, LILIAN BRITO, informou 54 
sobre a palestra que o CAU/RN está organizando junto à Semurb, a qual será ministrada pelo 55 
conselheiro Daniel Nicolau, sobre a nova lei de regularização de imóveis no município, em 56 
seguida haverá uma mesa redonda com diversas entidades para debater o tema. O evento 57 
está previsto para ocorrer no dia 25/09 durante o período da tarde, no Senai Zona Norte. Os 58 
conselheiros conversaram sobre assuntos diversos relacionados à arquitetura e urbanismo. 59 
O presidente LUCIANO BARROS, relembrou sobre a dificuldade de transferir o acervo digital 60 
do CREA para o sistema Siccau, mas informou que as discussões foram retomadas, e a 61 
COA/BR tratará deste assunto na próxima reunião com intuito de formar um grupo de CAU´s 62 
interessados em aderir ao orçamento proposto pela empresa responsável pelo acervo. Dando 63 
continuidade a pauta, o presidente colocou em discussão o projeto de reforma da sede do 64 
CAU/RN, solicitando opinião dos demais conselheiros com relação à fachada da sede.  65 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ comunicou que a 66 
próxima reunião da COA/BR será realizada na cidade de Natal nos dias 27 e 28/09, e convidou 67 
os conselheiros a participarem da reunião. E citou as ações da comissão, dentre elas a 68 
continuidade das discussões sobre a transferência do acervo do CREA. Outros assuntos 69 
estão sendo debatidos na comissão como: pagamento de honorários advocatícios dos 70 
advogados dos CAU´s, padronização de normativos, regimento interno, entre outros. Os 71 
conselheiros conversaram sobre plano diretor. A conselheira federal também comentou sobre 72 
a elaboração da Carta aos Candidatos do CAU/RN que será entregue aos políticos o mais 73 
breve. Informou-se sobre um seminário com tema de patrimônio, ocorrido em São Paulo nos 74 
dias 10 e 11 de setembro, e a conselheira federal fez relatos dos assuntos apresentados 75 
nesse seminário, levando os demais conselheiros a debaterem sobre o tema. 76 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 77 
conselheira e coordenadora, CLÁUDIA QUEIROZ, citou algumas ações da comissão para 78 
conhecimento dos demais conselheiros, como a parceria com Senai para realizar a III Mostra 79 
Senai, e citou uma verificação de propaganda da loja Leroy Merlin que está sendo mal 80 
interpretada sugerindo o serviço de arquiteto de forma gratuita. 81 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro HENRIQUE RAMOS, 82 
comunicou sobre a participação do coordenador MATHEUS DUARTE no seminário de ética 83 
ocorrido nos dias 23 e 24 de agosto, em Recife/PE. 84 
5.5.  Das Entidades: O representante do IAB/RB, FABRÍCIO AMORIM, citou a corrida de 85 
final de ano para confraternização dos arquitetos e urbanistas, prevista para ocorrer dia 1º de 86 
dezembro. Outro evento sendo planejado pela entidade é o Arquitetando, em parceria com o 87 
CAU/RN. O IAB/RN também participou de reunião do Conplam, que tratou sobre a atualização 88 
do regimento interno, e discutiu algumas leis. 89 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 90 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 81ª Reunião 91 
Plenária Ordinária. 92 
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