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ATA DA 82ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05.10.2018 1 
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada a 2 
82ª 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: LUCIANO LUIZ PAIVA DE 7 
BARROS, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE 8 
CABRAL, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, e MATHEUS JAQUES DE CASTRO 9 
RIBEIRO DUARTE. Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA 10 
CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES, ANITA ALVES DE MEDEIROS, e MARIA 11 
DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES. 12 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO, sem substituição 13 
pelo suplente; EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, com substituição pela suplente; JOSÉ 14 
RENATO MEDEIROS TELES, com substituição pela suplente; DANIEL NICOLAU DE 15 
VASCONCELOS PINHEIRO, sem substituição pelo suplente; e WANDERLANIA LIMA DA 16 
SILVA, sem substituição pelo suplente. 17 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 18 
1.1. CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 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 81ª 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 81ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes 29 
por unanimidade.  30 
4.  ORDEM DO DIA: 31 
4.1.  Aprovação da Deliberação COAPF nº 05/2018 que trata do Seminário Athis 2017: 32 
O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao coordenador da comissão COAPF/RN, o 33 
conselheiro ANDRÉ ALVES. O coordenador fez então leitura do relato, no qual os membros 34 
da comissão analisaram e discutiram sobre a prestação de contas do Seminário Athis 2017, 35 
apresentada pelo Sinarq/RN. A COAPF/RN deliberou pela aprovação da prestação de contas 36 
com ressalvas, e sem sanções. Após leitura, o presidente colocou em votação, e os demais 37 
conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta.  38 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  39 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando o 40 
evento realizado pelo CAU/RN em parceria com IAB e SENAI, de palestras e mesa redonda 41 
para o tema regularização de imóveis, realizado no dia 25/09/2018 no Senai Zona Norte, e 42 
fez um breve relato aos demais conselheiros sobre esse evento. O assunto seguinte da pauta, 43 
foi a entrega da Carta Aberta aos Candidatos, documento elaborado por este conselho com 44 
ótica dos arquitetos e urbanistas. O conselheiro ANDRÉ ALVES, informou que a carta 45 
continuará sendo divulgada, e que após eleições deverá ser entregue uma “cartilha” aos 46 
eleitos, mostrando a importância do arquiteto e urbanista como profissional do estado, 47 
inclusiva com apoio das entidades. A conselheira ANA CLARA também citou que a carta 48 
elaborada enfatizou a realidade local. Dando continuidade a pauta, o presidente LUCIANO 49 
BARROS comunicou que a escritura do imóvel da sede deste CAU/RN foi assinada, 50 
aguardando apenas o registro no cartório. O presidente também informou sobre um ofício da 51 
COSERN no qual comunica a aceitação de RRT emitido por arquitetos, em projetos de 52 
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instalação elétrica de baixa tensão, o presidente expôs uma demanda que chegou ao 53 
CAU/RN, onde a COSERN estaria se negando a receber esses projetos, e para esta situação 54 
foi enviado um um ofício esclarecendo o que prevê nossa legislação, resultando no retorno 55 
positivo aos nossos pedidos. O próximo ponto de pauta foi sobre a necessidade de os 56 
conselheiros justificarem suas faltas para participação das plenárias, conforme as condições 57 
do regimento interno. O CAU/BR emitiu comunicado aos conselheiros, o qual solicita o 58 
cumprimento dos critérios para participação de profissionais arquitetos e urbanistas nas 59 
reuniões e eventos do conselho, os pré-requisitos são: possuir registro ativo no CAU, estar 60 
em dia com as obrigações, e não estar cumprindo sanção de suspensão por falta ética. O 61 
presidente LUCIANO BARROS deu seguimento a pauta comunicando sobre a III Mostra Senai 62 
de 25 à 08 de novembro, que será realizada no Senai Zona Norte, a conselheira CLAUDIA 63 
QUEIROZ informou que o conselheiro ARTHUR SEABRA também está à frente da 64 
organização representando a parceria com este conselho, solicitou dos demais conselheiros 65 
sugestões de temas para as palestras que serão ministradas no evento. A gerente técnica, 66 
LILIAN BRITO, também esclareceu que a Mostra tem como objetivo inserir os arquitetos 67 
recém-formados no mercado, e também facilitar a relação dos arquitetos com os alunos e 68 
futuros profissionais capacitados e formados pelo Senai, que participarão auxiliando com mão 69 
de obra os arquitetos das fases de execução dos projetos. Serão 9 ambientes seguindo a 70 
temática “arquitetura para todos”. O presidente LUCIANO BARROS informou que a próxima 71 
reunião plenária do CAU/RN deverá ocorrer em Mossoró/RN, com data prevista para dia 72 
08/11/2018, em uma quinta-feira, em local ainda a ser definido. Os demais conselheiros deram 73 
várias sugestões de temas e também de ações para realizar em conjunto com a plenária, 74 
como palestras, visitas externas, plantão de atendimento, entre outras. A conselheira 75 
CLAUDIA QUEIROZ explicou mais detalhes de como seria essa plenária em Mossoró, e o 76 
conselheiro DORIAN JORGE indicou locais de visitas a patrimônios históricos da cidade. A 77 
conselheira ANA CLARA sugeriu também planejar a realização dessa plenária itinerante em 78 
outras cidades como Caicó por exemplo. 79 
5.2.  Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 80 
(COAPF): O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, citou a deliberação anteriormente 81 
aprovada, e comunicou que na próxima plenária deverá ser aprovado o Plano de Ação 2019, 82 
quem vem sendo bastantes discutido nas comissões e conselho diretor. E fez relatos da 83 
participação da COAPF e equipe do CAU/RN na reunião ordinária da COA/BR realizada em 84 
Natal com os representantes da região Nordeste, nos dias 27 e 28 de setembro.   85 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 86 
conselheira e coordenadora CLÁUDIA QUEIROZ, relacionou as ações da comissão, como a 87 
realização III Mostra Senai já citada, o planejamento para plenária em Mossoró, e o evento 88 
“Arquitetando 2018”. A coordenadora também informou que foi encaminhado ao CAU/BR a 89 
deliberação desta comissão sobre o posicionamento acerca do registro de empresas juniores.  90 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador da 91 
comissão, MATHEUS DUARTE, informou sobre sua participação nos dias 23 e 24 de agosto, 92 
no seminário de ética ocorrido em Recife/PE, que apontou a revisão do atual código de ética 93 
e disciplina do CAU/BR, discutindo sobre reserva técnica, plágio, atuação dos profissionais 94 
pela internet, entre outros assuntos. O conselheiro chamou a atenção para dois eventos 95 
recentes, um ocorrido em Mato Grosso e outro no Espírito Santo, envolvendo Ministério 96 
Público, GAECO, crime organizado e Receita Federal. Essas ações se tratam da prática de 97 
reserva técnica por arquitetos e urbanistas. Apontando isso, o conselheiro MATHEUS 98 
DUARTE ressaltou a importância da sua comissão em concluir os estudos sobre esse tema, 99 
para que seja apresentada uma sugestão de proposta com finalidade de buscar o equilíbrio e 100 
harmonia para essa realidade. Esse estudo será apresentado pela comissão aos demais 101 
conselheiros em breve, para que se obtenha mais opiniões, mais observações e 102 
contribuições. Os conselheiros presentes na plenária debateram intensamente sobre o 103 
assunto, inclusive sobre utilização de programas e softwares sem licença com o devido direito 104 
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autoral. O coordenador recomendou que o CAU/RN reforce ações de comunicação nas redes 105 
sociais fazendo posts educativos do código de ética. 106 
5.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira e 107 
coordenadora, CLAUDIA QUEIROZ, informou sobre a implantação do Athis 2018, o edital está 108 
sendo formatado pela assessoria jurídica para que seja feito um chamamento público para 109 
regularização fundiária, será enviado um ofício à Seharpe solicitando indicações de 110 
comunidades para compor o termo de referência, e posteriormente será solicitado à Semurb 111 
os documentos dessas áreas indicadas. Esse projeto será um piloto para que em 2019 o 112 
CAU/RN possa realizar essa ação de forma cada vez mais abrangente.  113 
5.6.  Das Entidades: O conselheiro ANDRÉ ALVES, representando a presidência do 114 
CEAU/RN, informou sobre a IV Corrida dos Arquitetos e Urbanistas, que acontecerá dia 02 115 
de dezembro. Comunicou que nos dias 15 e 16 de dezembro ocorrerá o evento “Arquitetando” 116 
também em parceria com as entidades. E por fim, o conselheiro citou a intenção das entidades 117 
em participar da entrega da “cartilha” aos candidatos eleitos, dando sequência à ação das 118 
Carta aos Candidatos. 119 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 120 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 82ª Reunião 121 
Plenária Ordinária. 122 
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Secretária Executiva do CAU/RN 


