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ATA DA 75ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02.03.2018 1 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada a 2 
75ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede do 3 
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 JORGE 8 
FREIRE DE ANDRADE CABRAL, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 9 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, 10 
WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) Suplentes: ANA CLARA 11 
MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS, e 12 
JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA. 13 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, sem 14 
substituição pelo suplente; DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO sem 15 
substituição pelo suplente; e PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO com substituição pelo 16 
suplente. 17 
1.1.2. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 18 
1.2. CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 19 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO 20 
MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, Gerente Técnica; e 21 
CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, Secretária Executiva. 22 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após 23 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida 24 
a execução do Hino, faz a leitura da pauta. 25 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 74ª 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 28 
votação. A Ata da 74ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 29 
presentes por unanimidade.  30 
4.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: O presidente LUCIANO 31 
BARROS citou em correspondências emitidas, o ofício 27/2018-CAU/RN enviado ao 32 
CREA/RN solicitando reunião para tratar da transferência do acervo digital. O ofício 33 
29/2018-CAU/RN enviado à Prefeitura Municipal de Macaíba, sobre imunidade de IPTU. 34 
O ofício 30/2018-CAU/RN protocolado ao CAU/BR sobre processo de fiscalização para 35 
julgamento. E o ofício 31/2018-CAU/RN emitido à SECEX para cadastro junto ao Tribunal 36 
de Contas da União. 37 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  38 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes 39 
apresentando o Relatório Anual de Atendimento do CAU/RN enviado pelo CAU/BR. Esse 40 
relatório alertou para questionamentos dos conselheiros com relação ao atendimento via 41 
redes sociais, e a assessoria de comunicação presente no momento fez as devidas 42 
explicações. Os conselheiros presentes também conversaram sobre as atividades de 43 
fiscalização do conselho, e a gerente técnica LILIAN BRITO fez rápida explanação sobre 44 
o trabalhos das fiscais. O conselheiro federal JOSÉ JEFFERSON sugeriu uma campanha 45 
de conscientização da importância do profissional arquiteto nas obras. - Depois desse 46 
assunto, o presidente informou que esteve em reunião com o Secretário da SEMUT, Sr. 47 
LUDENILSON ARAÚJO, junto ao assessor jurídico deste conselho, HECTOR SIQUEIRA, 48 
no dia 07/02, para se apresentar e conversar sobre processo em análise pela SEMUT 49 
para imunidade tributária do imóvel sede do conselho, e comunicou que essa pendência 50 
já está resolvida. - O presidente LUCIANO BARROS também se reuniu no mesmo dia, 51 
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pela tarde, juntamente com o vice-presidente ANDRÉ ALVES, o assessor jurídico 52 
HECTOR SIQUEIRA, e a conselheira federal PATRÍCIA LUZ, na OAB/RN para tratar 53 
sobre criação do fórum dos conselhos regionais e ordens de profissões regulamentadas 54 
do RN. - Houve reunião no dia 19/02, com IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliadores e 55 
Peritos), na sede deste conselho, para realizar uma parceria a fim de divulgar esse ramo 56 
da atividade de perito para os profissionais arquitetos e urbanistas. - Sobre a participação 57 
do conselho em palestras nas instituições de ensino, o presidente LUCIANO BARROS, 58 
deu a palavra à gerente técnica LILIAN BRITO, e a mesma narrou como foi a palestra por 59 
ela ministrada na UnP, para alunos do curso de arquitetura e urbanismo, no dia 20/02. 60 
Em seguida, o conselheiro HENRIQUE RAMOS, fez o mesmo, expondo sobre sua 61 
palestra sobre ética para a mesma turma de alunos no dia 27/02, e ressaltou a intensa 62 
participação dos alunos com questionamentos importantes sobre a atuação deste 63 
conselho nesse assunto. O conselheiro ANDRÉ ALVES também recebeu a palavra, para 64 
comentar sobre sua participação no evento da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 65 
- UFERSA/Pau dos Ferros, I Semanau, que recebeu um grande número de inscritos, onde 66 
foi realizada uma mesa redonda com outras entidades que apresentaram as 67 
competências de cada uma. - Ocorreram no período de 21 à 23/02 em Brasília, as 68 
reuniões do CAU/BR, nas quais o presidente participou e expôs alguns fatos. Os 69 
presidentes dos CAU/UF´s se apresentaram e debateram vários assuntos. Nessas 70 
reuniões foi possível ter a visão de pluralidade de situações ocorrendo em todo país. - No 71 
dia 27/02, houve a reunião de conselho diretor, na sede do CAU/RN, o conselheiro 72 
MATHEUS DUARTE citou alguns assuntos discutidos, como reserva técnica. O 73 
conselheiro ANDRE ALVES e a conselheira CLAUDIA QUEIROZ também levaram à 74 
reunião os temas de suas comissões. - Para comemoração do dia da mulher, o CAU/BR 75 
solicita a todas as conselheiras que enviem pequeno depoimento sobre a situação da 76 
arquiteta no mercado de trabalho. Para isso, o presidente informou que os depoimentos 77 
devem ser enviados com foto, o mais breve possível, para a nossa assessoria de 78 
comunicação. - E por fim, o presidente anunciou sobre um termo de parceria com a loja 79 
Jogê Lingerie, no qual será ofertado um desconto na aquisição dos produtos da loja, para 80 
os profissionais arquitetos e urbanistas que apresentarem a carteirinha. 81 
5.2. Da Comissão de Organização e Administração (COA): O conselheiro e 82 
coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, informou sobre minutas de ofícios para 83 
comunicação junto ao CREA/RN e outro ofício para Femurn. Também está sendo 84 
estudado pela comissão a ideia do CEAU.  85 
5.3. Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador MATHEUS 86 
DUARTE, informou que a comissão está com processos em análise. E comunicou 87 
também que a comissão está realizando um plano sobre reserva técnica, e quando 88 
concluso, posteriormente, será apresentado aos demais conselheiros durante plenária. 89 
5.4. Da Comissão de Ensino e Formação (CEF): O conselheiro e coordenador DORIAN 90 
JORGE informou que está sendo discutido na comissão sobre o aumento de carga horária 91 
para cursos de graduação em arquitetura e urbanismo à distância, e orientações de 92 
trabalho de conclusão de cursos (tcc). A conselheira WANDERLANIA LIMA entregou a 93 
solicitação de parceria do III Fórum de Arquitetura de Mossoró/RN ao presidente 94 
LUCIANO BARROS, e o mesmo informou que a solicitação será analisada. 95 
5.5. Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira e coordenadora 96 
adjunta ANA CLARA comunicou que a comissão está concluindo o calendário de ações 97 
e em breve será divulgado a todos. Informou também que está sendo discutido um caso 98 
de empresa júnior atuando de forma equivocada, e a comissão está se reunindo para 99 
elaborar um plano de ação para orientações sobre essa situação. Outro ponto levantado, 100 
foi a necessidade de contratação de motorista para apoio quando realizadas as atividades 101 
de fiscalização nos demais municípios do estado. A conselheira avisou sobre uma reunião 102 
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prevista para ocorrer nos próximos dias, entre a comissão e a nova gestão do IAB/RN, a 103 
fim de estreitar as relações, pois são figuras participativas nas ações de palestras do 104 
conselho. A ação mais próxima prevista é uma palestra que irá falar de RRT´s e 105 
elaboração de contratos, a ser realizada no dia 27/02. Por fim, a comissão está realizando 106 
estudos ao contrato de assessoria de comunicação vigente, para chegar a uma forma de 107 
adaptar serviços que atendam às necessidades atuais e que foram surgindo com o passar 108 
do tempo. 109 
5.6. Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): A conselheira e 110 
coordenadora WANDERLANIA LIMA, fez uma consulta à gerente técnica LILIAN BRITO 111 
sobre fiscalização de estrangeiros atuando na arquitetura. A gerente LILIAN informou que 112 
é exercício ilegal da profissão em caso de o suposto profissional não estar com diploma 113 
validado, e ao profissional com diploma validado é necessário o registro no sistema como 114 
profissional estrangeiro, e orientou que a conselheira formalize a denúncia junto ao setor 115 
de fiscalização do conselho para que os procedimentos sejam seguidos. Os demais 116 
conselheiros deram outros exemplos de exercício ilegal da profissão. A coordenadora da 117 
comissão também solicitou à gerência técnica, uma previsão de data para realização da 118 
biometria na cidade de Mossoró/RN, e a gerente informou que isso ainda não ocorreu em 119 
razão de problemas técnicos com equipamento que coleta assinatura digital, mas, os 120 
responsáveis já estão providenciando a solução para essa situação, e em breve será 121 
informada a data para biometria. Quanto à estrutura física para essa biometria, a 122 
conselheira WANDERLANIA LIMA sugeriu solicitar ao Sinduscon/Mossoró, ao presidente 123 
Sérgio Freire, a possibilidade de concessão de sala para a biometria. Por último, a 124 
coordenadora informou que o III Fórum de Arquitetura de Mossoró oferece espaço para 125 
participação do conselho no evento. 126 
6. ORDEM DO DIA: 127 
6.1. Distribuição do Processo Fiscalizatório nº 10000.45194/2016 de Othon 128 
Fernandes Fagundes: O presidente LUCIANO BARROS delineou sobre o referido 129 
processo de origem da comissão de exercício profissional, onde a comissão realizou 130 
julgamento, mas, o autuado recorreu ao plenário do CAU/RN, devendo este designar 131 
relator para nova decisão. O relator designado pelo presidente foi o conselheiro ANDRÉ 132 
ALVES, que prontamente recebeu o processo. A designação apresentada foi aprovada 133 
pelos conselheiros presentes nesta Plenária por unanimidade. 134 
7. ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 135 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 75ª 136 
Reunião Plenária Ordinária. 137 
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LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 142 
Presidente do CAU/RN 143 
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CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 148 
Secretária Executiva do CAU/RN 149 


