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ATA DA 80ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03.08.2018 1 
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada a 2 
80ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede do 3 
CAU/RN, na cidade de Natal/RN. Considerando o atraso comunicado pelo presidente 4 
LUCIANO BARROS e a ausência justificada do seu vice, na condição de membro com 5 
idade mais avançada, a conselheira MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES iniciou a 6 
condução dos trabalhos da plenária. 7 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Foi constatado o quórum verificando as seguintes 8 
presenças na sala de reuniões: 9 
1.1.  MEMBROS DO CAU/RN: Conselheiros(as) Titulares: JOSÉ JEFFERSON DE 10 
SOUSA, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, CLÁUDIA FERREIRA DE 11 
QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, MATHEUS JAQUES DE CASTRO 12 
RIBEIRO DUARTE, e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) Suplentes: 13 
AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, e MARIA 14 
DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES. 15 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS sem 16 
substituição pelo suplente; JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, com substituição pela 17 
suplente; e ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, com substituição pelo suplente;  18 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 19 
1.2  CONVIDADOS: Não houveram convidados presentes. 20 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, 21 
Gerente Técnica; e CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. 22 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: A conselheira MARIA DAS GRAÇAS, 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 79ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: A 26 
conselheira MARIA DAS GRAÇAS 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 79ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 29 
presentes por unanimidade.  30 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  31 
4.1.  Da Presidência: A conselheira MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES iniciou 32 
os informes citando as conciliações na justiça federal realizadas no dia 19/07/18, nas 33 
quais o assessor jurídico HECTOR SIQUEIRA deu ciência de mais detalhes. O assessor 34 
jurídico explanou sobre essa nova modalidade da justiça federal, informou que foram 35 
expedidas 32 cartas, mas que compareceram apenas 6 profissionais para as audiências 36 
de acordo para parcelamento de dívidas. Os demais conselheiros discutiram sobre as 37 
ações de cobrança e deu-se sequência à pauta. A conselheira MARIA DAS GRAÇAS 38 
informou sobre a reunião ocorrida no dia 02/08/18, na Promotoria de Justiça com a 39 
Promotora Rebecca Nunes e os conselheiros LUCIANO BARROS, AULO AQUINO e 40 
MATHEUS DUARTE, para tratar de acessibilidade e licenciamento. O conselheiro 41 
MATHEUS DUARTE relatou sobre essa visita institucional, citou que a promotora se 42 
disponibilizou a ministrar algumas palestras para o CAU/RN, até cedendo material gráfico 43 
da promotoria e arquivos digitais para veiculação, disse que a Sra. Rebecca pontuou a 44 
importância dos assuntos de acessibilidade para a profissão do arquiteto, entre outros 45 
assuntos de legislação. O conselheiro AULO AQUINO citou três pontos dessa reunião, 46 
que foram a preocupação com construções fora da legalidade, a atuação de alguns 47 
profissionais arquitetos que favorecem a ilegalizarão de obras, e a necessidade de se 48 
pensar na inclusão de todas as pessoas nos projetos de arquitetura. Em seguida, os 49 
demais conselheiros conversaram fortemente sobre o tema acessibilidade. O presidente 50 
LUCIANO BARROS deu entrada na sala de reuniões, justificou o atraso, agradeceu a 51 
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direção iniciada pela conselheira MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES, e assumiu a 52 
condução da plenária passando para o próximo item da pauta. O presidente LUCIANO 53 
BARROS lembrou aos demais conselheiros presentes que as sugestões para o Plano de 54 
Ações 2019 serão recebidas até o dia 24/08/18, e que as comissões deverão se reunir 55 
para definir as suas ações. 56 
4.2.  Do Conselho Federal: O conselheiro federal JOSÉ JEFFERSON mencionou uma 57 
ação da CPUA/BR, que é a formatação de um material didático voltado para o público 58 
infantil com título “Urbanismo para Crianças”. O conselheiro compartilhou também a ideia 59 
de criação de um joguinho de celular que pode simular situações que valorizem o 60 
profissional arquiteto e urbanista. Foi comunicado sobre a realização de ações de 61 
assistência técnica nas quais alguns CAU/UF´s já estão trabalhando nesse tema. E por 62 
fim, o conselheiro federal fez um breve relato sobre o caso de conflito interno entre 63 
conselheiros e fiscais no CAU/MT.  64 
4.3.  Do Conselho Estadual: A conselheira WANDERLÂNIA LIMA comunicou sobre o 65 
grande interesse dos profissionais arquitetos e urbanistas de Mossoró no curso “Na 66 
Medida” que será realizado com o Sebrae local. 67 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 68 
coordenadora da comissão CLÁUDIA QUEIROZ, iniciou os informes citando a “Oficina de 69 
Capacitação para Mercado Exterior”, na qual está tendo intensa procura para inscrições 70 
e que os conselheiros interessados devem realizar as inscrições pelo site do CAU-BR. 71 
Por último, a coordenadora avisou que a comissão também já está trabalhando em outro 72 
evento, em parceria com a Semurb com foco na regularização de imóveis, e em breve 73 
serão divulgadas as informações.  74 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro AULO AQUINO 75 
informou que a comissão tem processos em análise distribuídos para os membros, e 76 
também comunicou sobre as reuniões para estudo acerca do tema reserva técnica, que 77 
quando concluído será apresentado a todos os demais conselheiros. 78 
4.6.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira 79 
ANA CLARA comunicou que a comissão vem se reunindo para discutir o tema habitação 80 
social, e conversando sobre a elaboração da “carta aos candidatos” no mesmo formato 81 
do CAU/BR, mas com ênfase na realizada local. 82 
5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 83 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 84 
80ª Reunião Plenária Ordinária. 85 
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