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ATA DA 74ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02.02.2018 1 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi 2 

iniciada a 74ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da 3 

sede 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: 7 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, DORIAN 8 

JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, DANIEL 9 

NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, MATHEUS JAQUES DE CASTRO 10 

RIBEIRO DUARTE, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, e PATRÍCIA SILVA LUZ DE 11 

MACEDO. Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA 12 

CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES, ALESSANDRA MARIA DE 13 

OLIVEIRA MARINHO FERREIRA DE SOUZA, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO 14 

RAMOS, RICARDO SOUZA MARQUES, e JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA. 15 

1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 16 

com substituição pela suplente. JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, sem tempo hábil 17 

para substituição pela suplente. 18 

1.1.2.  1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências 19 

injustificadas. 20 

1.2. CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 21 

1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO 22 

MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro, e CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, 23 

Secretária Executiva. 24 

2. ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após 25 

verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em 26 

seguida a execução do Hino, faz a leitura da pauta. 27 

3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 73ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 28 

presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam 29 

alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e 30 

põe em votação. A Ata da 73ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos 31 

conselheiros presentes por unanimidade.  32 

4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: O presidente LUCIANO 33 

BARROS citou em correspondências recebidas, o ofício 11/2018-OAB/RN que 34 

convida para reunião; e e-mail da UFERSA convidando o CAU/RN para participar de 35 

palestra no evento SEMANAU. Em correspondências emitidas, o presidente citou que 36 

foram enviados ofícios a diversos órgãos e instituições comunicando os novos 37 

representantes eleitos deste CAU/RN. Também foram enviados ofícios às entidades 38 

parceiras para realização do Seminário Athis. Emitimos ofícios à Secretaria de 39 

Administração e Recursos Humanos, e Secretaria de Saúde Pública, sobre retificação 40 

de edital de concurso público. E por último, o presidente comunicou que foi emitido 41 

ofício à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, sobre justificativa da certidão negativa 42 

de tributos municipais. 43 

5. COMUNICADOS e INFORMES:  44 

5.1. Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando a 45 

reunião que ocorreu no dia 09/01 com o secretário da Seharpe, aqui na sede do 46 

conselho, para discutir ações para execução do Seminário Athis. Em sequência, para 47 

tratar do mesmo assunto, houve outra reunião no dia 16/01, desta vez com os demais 48 

representantes das entidades parceiras (Sinarq, Defensoria Pública, Seharpe, com 49 
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este conselho), alinhando as orientações para realização do evento. No dia 18/01 50 

houve a abertura do Seminário Athis, no auditório do Parque da Cidade com a 51 

presença deste conselho e demais representantes das entidades parceiras. O 52 

presidente informou aos demais presentes, sobre a prorrogação do prazo para 53 

pagamento de anuidade até o dia 28/02 com desconto de 10% à vista. Comunicou 54 

sobre o reajuste anual de salários dos colaboradores deste CAU/RN, que já estava 55 

previsto no plano de ações feito no ano anterior. E por fim, solicitou ao assessor 56 

jurídico, HECTOR SIQUEIRA, que explicasse a situação do processo com a Semut, o 57 

assessor relatou que as últimas tentativas de contato com a pessoa responsável pelo 58 

processo foram positivas, e que em breve devemos ter um parecer favorável. 59 

5.2. Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ iniciou os relatos 60 

informando sobre a reunião de comissões na qual a mesma participou, no CAU/BR 61 

em Brasília/DF. Nessa reunião, foi apresentado pela CPUA/BR, um relatório da 62 

comissão dos membros da gestão anterior. A conselheira PATRICIA LUZ também 63 

informou que o CAU/BR estreitou as relações com a Confederação Nacional de 64 

Municípios, sendo convidado para os eventos da CNM. Lembrou que a COA/BR está 65 

trabalhando na aprovação dos regimentos internos dos CAU´s. A conselheira lembrou 66 

também sobre a pendência de transferência de arquivos dos CREA´s, o acervo digital 67 

está em parte preso aos CREA´s, e para esse assunto, a conselheira solicitou à COA-68 

RN que faça o contato com o CREA-RN para novas tentativas de conclusão dessa 69 

transferência de dados. O presidente LUCIANO BARROS solicitou a COA/RN que 70 

ficasse à frente desse assunto. A conselheira federal discursou sobre a necessidade 71 

das prefeituras municipais terem em seus quadros de pessoal, o profissional arquiteto 72 

e urbanista. Os demais conselheiros fizeram algumas observações sobre o tema, e 73 

ao final, o presidente LUCIANO BARROS definiu que a abordagem junto às 74 

prefeituras deveria ser através da Femurn, para isso, o CAU/RN deverá elaborar um 75 

ofício de solicitação de reunião para dar início ao encontro com a Femurn. 76 

5.3. Da Comissão de Organização e Administração (COA): O conselheiro e 77 

coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, informou que os membros se reunirão 78 

posteriormente à Plenária, para discutir o calendário de reuniões, e já iniciarão as 79 

discussões para as pendências atribuídas pela COA/BR. 80 

5.4. Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira ANA CLARA 81 

comunicou que a comissão está se reunindo periodicamente para definir planilha de 82 

calendário de ações da CEP, o calendário está em andamento e será apresentado 83 

quando estiver concluso. A comissão está dividindo as ações em grupos de trabalhos, 84 

grupos que foram compostos levando em consideração as aptidões de cada um, para 85 

o melhor alcance dos objetivos. Ao fim, a conselheira citou as 18 ações já definidas 86 

até o momento, para conhecimento de todos. O presidente LUCIANO BARROS 87 

parabenizou a equipe pelo avanço dos trabalhos. 88 

5.5. Da Comissão de Ensino e Formação (CEF): O coordenador DORIAN JORGE 89 

e a conselheira WANDERLANIA LIMA relataram que profissionais os procuraram para 90 

denunciar a falha no sistema siccau que permite ao profissional inadimplente gerar 91 

RRT´s, mesmo não tendo pago a anuidade. Os conselheiros acreditam que esse 92 

conhecimento da falha no sistema pode ser utilizado de má fé por alguns, e isso 93 

implica na arrecadação da anuidade. O presidente LUCIANO BARROS disse que a 94 

comissão deverá levar esse questionamento ao CAU/BR. 95 

5.6. Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador 96 

MATHEUS DUARTE, informou que a comissão se reuniu com o assessor jurídico 97 

HECTOR SIQUEIRA, para tomar ciências dos processos éticos, nesse encontro cada 98 
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membro da comissão ficou de posse de alguns processos para estudo onde serão 99 

deliberados na próxima reunião da comissão. O coordenador enfatizou a atuação da 100 

comissão não só em análise de processos, mas também colaborando em outras 101 

ações do conselho, como por exemplo participando das palestras de forma a 102 

enriquecer o conteúdo das apresentações. O presidente LUCIANO BARROS 103 

parabenizou a iniciativa e seguiu a pauta. 104 

6. ORDEM DO DIA: 105 

6.1. Apresentar proposta para criação de comissão temporária: O presidente 106 

LUCIANO BARROS apresentou a proposta de criação de comissão temporária que 107 

irá tratar das necessidades de intervenções de obras no imóvel da sede deste 108 

Conselho. Foram indicados para compor a comissão os seguintes conselheiros: André 109 

Alves, Cláudia Queiroz, Daniel Nicolau, Aulo Aquino, e Renato Teles. Para coordenar 110 

a comissão, foi escolhido o conselheiro André Alves. A proposta apresentada foi 111 

aprovada pelos conselheiros presentes nesta Plenária por unanimidade. 112 

7. ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 113 

disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou 114 

encerrada a 74ª Reunião Plenária Ordinária. 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 120 

Presidente do CAU/RN 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 126 

Secretária Executiva do CAU/RN 127 


