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ATA DA 76ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06.04.2018 1 
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada a 2 
76ª 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: AULO ANDRÉ LEITE 11 
DE AQUINO, ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO 12 
RAMOS, MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES e JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA. 13 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, com 14 
substituição pelo suplente; DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO com 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 75ª 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 75ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 29 
presentes por unanimidade.  30 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  31 
4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, informou que fez solicitação 32 
ao CAU-BR da assistência da equipe de t.i. para orientações quanto à transferência do 33 
acervo técnico do CREA-RN, e que estamos aguardando retorno. O presidente participou 34 
de audiência pública na câmara municipal para trata da lei de regularização de imóveis. 35 
Foi realizado um evento pelo Sinarq para entrega da Carta Athis, no qual o presidente e 36 
demais representantes deste conselho se fizeram presentes. O presidente deu a palavra 37 
ao assessor jurídico HECTOR SIQUEIRA para explanar sobre a reunião com a OAB-RN, 38 
na qual o assessor esteve presente juntamente com a nossa conselheira federal 39 
PATRICIA LUZ, e Hector informou a situação atual de elaboração de um termo de 40 
cooperação que será minutado por ele e o assessor do Conselho de Medicina, para 41 
posterior apresentação em outra reunião ao fórum da OAB-RN. O presidente comunicou 42 
sobre a vaga para estágio na gerência técnica do CAU-RN para conhecimentos dos 43 
conselheiros. Após isso comunicado, o presidente deu a palavra à gerente técnica LILIAN 44 
BRITO para falar sobre as palestras realizadas no CAU-RN, a gerente relatou a grande 45 
procura pelas oficinas “elaboração de RRT´s e “contratos”, com público muito interessado 46 
nos assuntos formando até lista de espera para as próximas palestras. Seguindo a pauta, 47 
LUCIANO BARROS, expôs o posicionamento do CAU-RN sobre a construção do “disco 48 
voador” no munícipio Taipu-RN, na qual após divulgação de matéria no programa de 49 
televisão “Fantástico”, teve grande repercussão e recebeu a visita da nossa fiscalização 50 
à referida construção, que constatou não haver responsável técnico para a obra que foi 51 
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realizada. Está sendo enviado também um ofício à Prefeitura Municipal de Taipu/RN 52 
solicitando as devidas providências. E por último, HECTOR SIQUEIRA, informou resposta 53 
ao pedido de impugnação do edital de concurso público da SESAP, e a resposta foi o 54 
pronto atendimento ao pedido, sendo retificado e prorrogado o edital que agora permite a 55 
participação do profissional arquiteto e urbanista para o cargo de engenheiro em 56 
segurança do trabalho. 57 
4.2. Do Conselho Federal: O conselheiro federal suplente JOSÉ JEFFERSON, 58 
comunicou sobre a participação em reuniões de comissões do CAU/BR, e citou a 59 
participação positiva da arquiteta Diana Motta nessas reuniões de comissões. O 60 
conselheiro participou também da plenária do CAU/BR, que teve grandes discussões com 61 
ênfase no assunto da Lei das licitações, e destaque no assunto sobre um pedido dos 62 
designers de interiores para alteração da resolução do CAU-RN. E em razão dessas 63 
reuniões intensas, o conselheiro não conseguiu levar as questões do CAU-RN, mas que 64 
levará as demandas na próxima reunião. 65 
4.3. Da Comissão de Organização e Administração (COA): O conselheiro e 66 
coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, que também é membro coordenador adjunto 67 
da CPF, informou que o assunto da comissão é apenas a aprovação da prestação de 68 
contas 2017 que está na ordem do dia. 69 
4.4. Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador MATHEUS 70 
DUARTE, informou que a comissão está com processos em análise distribuídos para os 71 
membros da comissão. E também citou que a comissão está minutando projeto que trata 72 
da reserva técnica. 73 
4.5. Da Comissão de Ensino e Formação (CEF): O conselheiro e coordenador DORIAN 74 
JORGE comunicou que está encaminhando à presidência deste conselho, um convite da 75 
Universidade Potiguar para participação de evento, sugerindo que a representação seja 76 
dada pela conselheira WANDERLANIA LIMA. 77 
4.6. Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira e coordenadora 78 
CLAUDIA QUEIROZ citou a reunião com o Sebrae para estreitar parceria na realização 79 
de cursos, mencionando o curso sobre precificação previsto para o dia 26/04 no Sebrae. 80 
A coordenadora destacou o trabalho realizado pelas técnicas Juliana e Jéssica, cujo 81 
relatório solicitado pela auditoria pede que pelo menos 50% das RRT´s sejam auditadas 82 
pela equipe técnica em busca de erros. As analistas técnicas atingiram número maior que 83 
a meta recomendada. A coordenadora colocou a necessidade de ações de fiscalização 84 
junto aos síndicos dos condomínios, sugerindo preparar um material explicativo para 85 
divulgação. Os demais conselheiros deram sugestões para essa assunto. Foi levantado 86 
também um assunto sobre projetos sociais para pessoas de baixa renda, onde a 87 
coordenadora propôs uma cooperação com as instituições de ensino. Os conselheiros 88 
presentes também discutiram esse assunto. 89 
4.7. Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): A conselheira e 90 
coordenadora WANDERLANIA LIMA, informou que está minutando uma ação social para 91 
o CAU Solidário, e irá trazer na próxima reunião mais detalhes desse projeto. E comunicou 92 
a biometria que será realizada em Mossoró/RN nos dias 09, 10 e 11 de abril, em espaço 93 
cedido pela coordenadora WANDERLANIA LIMA. Também serão efetivadas ações de 94 
fiscalização, e realizada uma entrevista em TV local que dará visibilidade à ação da 95 
biometria na cidade de Mossoró/RN. 96 
5. ORDEM DO DIA: 97 
5.1. Aprovação da Prestação de Contas Anual do exercício 2017: O presidente 98 
LUCIANO BARROS convidou o conselheiro ANDRÉ ALVES que fizesse a leitura do 99 
documento. O conselheiro ANDRÉ ALVES explicou que a prestação de contas 2017 100 
passou por auditoria externa no mês passado, e fez o relato da deliberação nº 24 da 101 
comissão de planejamento e finanças – CPF, que dispõe sobre a prestação de contas de 102 
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2017 do CAU/RN, onde foram analisados os autos, e delibera aprovada referida prestação 103 
de contas. O presidente LUCIANO BARROS colocou em votação, sendo aprovada por 104 
unanimidade dos conselheiros presentes. 105 
5.2. Relato e Voto do Processo Nº 10000.45194/2016 – Othon Fernandes Fagundes: 106 
O conselheiro André Alves fez a leitura do relatório e voto do referido processo, e diante 107 
das considerações e verificação da documentação apresentada no processo, votou pela 108 
manutenção do fato gerador aplicado no auto da infração, indicando penalidade 109 
intermediária ao autuado, no valor equivalente a 4 anuidades. O presidente LUCIANO 110 
BARROS colocou em votação, sendo aprovado o relatório e voto por unanimidade dos 111 
conselheiros presentes. 112 
5.3. Aprovação de Concessão de Gratificação para Comissão Especial de Licitação: 113 
O presidente LUCIANO BARROS comunicou a criação da comissão especial provisória 114 
de licitação com vigência entre 08/03/2018 à 31/08/2018, e apresentou proposta de 115 
concessão da gratificação de desempenho de função especial, no valor de R$ 300 reais 116 
para remuneração aos membros enquanto permanecer formada a comissão. O presidente 117 
LUCIANO BARROS colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade dos 118 
conselheiros presentes. 119 
5.4. Aprovação de uso da mala direta do Siccau para Pesquisa de mestrando: O 120 
presidente LUCIANO BARROS apresentou solicitação da UFRN, para que seja veiculado 121 
através da mala direta do sistema do CAU/RN, uma consulta de aluno Rui Alexandre 122 
Ramos Duarte do Rosário, mestrando do programa de pós-graduação em arquitetura e 123 
urbanismo. Os conselheiros debateram as opiniões colocadas, e por fim, o presidente 124 
LUCIANO BARROS colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade dos 125 
conselheiros presentes apenas a divulgação do link de pesquisa solicitada pela mala 126 
direta do Siccau. 127 
6. ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 128 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 76ª 129 
Reunião Plenária Ordinária. 130 
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