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ATA DA 83ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12.11.2018 1 
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, foi iniciada 2 
a 83ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu no salão de eventos do Vitória Palace 3 
Hotel, no município de Mossoró/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: PATRÍCIA SILVA LUZ DE 7 
MACEDO, LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO 8 
DUARTE e WANDERLANIA LIMA DA SILVA. 9 
Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ALEXANDRE ARAUJO DA 10 
SILVA LOPES, ANITA ALVES DE MEDEIROS, e ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA 11 
MARINHO FERREIRA DE SOUZA. 12 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, com substituição 13 
pelo suplente; EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, com substituição pela suplente; JOSÉ 14 
RENATO MEDEIROS TELES, sem substituição pela suplente; DANIEL NICOLAU DE 15 
VASCONCELOS PINHEIRO, com substituição pela suplente; DORIAN JORGE FREIRE DE 16 
ANDRADE CABRAL, com substituição pelo suplente; e CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ 17 
SEREJO, sem substituição pela suplente. 18 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 19 
1.1. CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 20 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN 21 
BRITO, Gerente Técnica; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA COUTINHO, 22 
Secretária Executiva. 23 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação 24 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida da execução 25 
do Hino, faz a leitura da pauta. 26 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 82ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 27 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 28 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. 29 
A Ata da 82ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes 30 
por unanimidade.  31 
4.  ORDEM DO DIA: 32 
4.1.  Aprovação do Plano de Ação e Orçamento 2019 do CAU/RN: O presidente 33 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao coordenador adjunto da comissão COAPF/RN, o 34 
conselheiro MATHEUS DUARTE. O conselheiro fez então leitura da Deliberação nº 04/2018 35 
da COAPF-CAU/RN, na qual trata do Plano de Ação e Orçamento 2019 deste conselho. Após 36 
leitura, o presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram por 37 
unanimidade o documento em pauta.  38 
4.2.  Aprovação do Convênio com IAB/RN para realização do evento “V 39 
Arquitetando”: O presidente LUCIANO BARROS realizou a leitura da deliberação nº 07/2018 40 
da COAPF/RN, que trata da proposta de convênio de mútua cooperação com o IAB/RN para 41 
execução do “V Arquitetando”. Após leitura, o presidente colocou em votação, e os demais 42 
conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta. 43 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  44 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando o 45 
evento realizado pelo SENAI/RN com apoio deste conselho, a III Mostra Senai de Arquitetura 46 
teve abertura no dia 25 de outubro, na ação foram desenvolvidas nove ambientações de forma 47 
sustentável com tema “arquitetura para todos”. Em seguida, foi citada a palestra sobre direitos 48 
e deveres do arquiteto, em evento da UnP em Natal, no dia 07 de novembro, ministrada pela 49 
conselheira federal PATRICIA LUZ e gerente técnica LILIAN BRITO. Faremos também uma 50 
oficina de acesso ao sistema Siccau com previsão para final de novembro. Finalizando os 51 
informes, o presidente fez relatos sobre as fiscalizações de obras realizadas nos litorais norte 52 
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e sul do Estado, e da importância da participação da população que também faz as 53 
comunicações de obras a serem vistoriadas. 54 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRÍCIA LUZ, agradeceu a presença 55 
de todos e falou sobre seu papel no CAU/BR, sobre as normas que são aplicadas em todos 56 
os estados, a atuação do profissional no mercado exterior, e explicou sobre sua participação 57 
na Comissão de Organização e Finanças do CAU/BR (COA/BR) que se debruça no 58 
funcionamento geral do CAU, e citou as ações mais relevantes da comissão. A conselheira 59 
informou que também é membro da CPUA/BR, e que essa comissão elaborou uma Carta 60 
Aberta aos Candidatos, onde foi dito sobre as intenções deste conselho para com os 61 
candidatos, invocando o direito à cidade. Informou também sobre o Caderno Legislativo 62 
disponível no site do conselho, que contem todas os projetos de leis, para que a população 63 
possa ler enviar contribuições e sugestões para as discussões. Por fim, a conselheira federal 64 
agradeceu a palavra e se colocou à disposição dos colegas arquitetos e urbanistas. O 65 
presidente complementou o discurso falando do Portal da Transparência disponível no site do 66 
conselho. 67 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 68 
conselheira e membro da comissão, ANITA ALVES, iniciou seus informes falando sobre o 69 
relacionamento entre a comissão e os coordenadores das instituições de ensino, como forma 70 
de apoio e aproximação do conselho aos futuros profissionais em formação. Citou a realização 71 
de cursos exclusivos aos profissionais arquitetos e urbanistas, como o Canvas e o Na Medida, 72 
em parceria com o Sebrae/RN. Cursos sobre cálculos de honorários profissionais, oficina de 73 
capacitação para o mercado exterior, realização de palestras sobre regularização fundiária, 74 
participação em eventos como a III Mostra Senai de Arquitetura, também foram algumas das 75 
ações citadas. A conselheira também comunicou sobre as fiscalizações de obras realizadas 76 
pela equipe do conselho na capital, interiores, e litoral do Estado. Informou que a comissão 77 
vem discutindo junto ao CAU/BR sobre a regularização de empresas juniores, como também 78 
vem solicitando a criação de RRT Social para projetos de baixa renda. São realizadas 79 
reuniões para debater sobre o acervo técnico dos profissionais de posse do CREA/RN, como 80 
também negociações com empresas para concessão de benefícios variados aos profissionais 81 
cadastrados no conselho.  82 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador da 83 
comissão, MATHEUS DUARTE, informou sobre as discussões sobre a possibilidade de 84 
alteração do código de ética e disciplina do CAU/BR, como também os debates e estudos 85 
sobre a prática da reserva técnica. E citou as ações informativas nas redes sociais para 86 
divulgação das normas do código de ética de forma a orientar os profissionais arquitetos e 87 
urbanistas. Em seguida, o presidente concedeu também a palavra ao conselheiro AULO 88 
AQUINO, que expôs sua percepção dos atos da comissão de ética e disciplina, e mencionou 89 
a importância da participação e contribuição de todos os profissionais no conselho, pois as 90 
cadeiras ocupadas hoje terão novas representações amanhã. 91 
5.5.  Dos Conselheiros: O conselheiro ALEXANDRE LOPES enalteceu a ida do conselho 92 
à cidade de Mossoró, mostrando aos profissionais locais e estudantes como funciona uma 93 
plenária. O conselheiro demonstrou a preocupação em algumas áreas específicas do 94 
município nas quais ele acredita que o conselho pode contribuir, como a legalização 95 
urbanística e a proteção com o patrimônio histórico. A conselheira WANDERLANIA LIMA 96 
agradeceu a iniciativa do evento, disse que os arquitetos e urbanistas locais vinham indicando 97 
interesse em receber palestra sobre o tema de acessibilidade, e que devido ao sucesso já 98 
espera a continuidade da ação em 2019. A conselheira WANDERLANIA também se colocou 99 
à disposição dos profissionais que tenham interesse em estreitar os laços com o conselho. 100 
5.6.  Das Entidades: A conselheira da antiga gestão do CAU/RN e membro da atual gestão 101 
do IAB/RN, LIANA SUASSUNA, enfatizou a importância de ter uma plenária do conselho no 102 
município de Mossoró, pois dá a oportunidade aos profissionais locais de conhecer o trabalho 103 
realizado pelo conselho, conhecer o presidente e demais membros, como também as ações 104 



 

 
Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova   |   CEP: 59.075-730   Natal/RN   |   Telefone: (84) 2010-2614 
www.caurn.gov.br  |   atendimento@caurn.gov.br 

Página 3 de 3 

 

de cada comissão. LIANA destacou a experiência e conhecimentos adquiridos como 105 
representante do conselho nas gestões anteriores, e do enriquecimento profissional em sua 106 
participação da comissão de ética. A conselheira federal PATRICIA LUZ, agradeceu toda a 107 
contribuição de LIANA SUASSUNA como conselheira estadual do CAU/RN, e ainda sugeriu 108 
a todos presentes a leitura da resolução nº 21 e conheçam as atribuições dos arquitetos e 109 
urbanistas. 110 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS comprometeu-se em se fazer 111 
mais presente na cidade, agradeceu a todos os envolvidos da equipe de funcionários do 112 
CAU/RN, enalteceu a participação da conselheira e secretária adjunta da Semurb, 113 
ALESSANDRA MARINHO por ter proporcionado a todos sua palestra sobre Acessibilidade e 114 
suas Atualizações, colocou a palavra à disposição, e sem manifestações declarou encerrada 115 
a 83ª Reunião Plenária Ordinária. 116 
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Secretária Executiva do CAU/RN 


