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ATA DA 84ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 10.12.2018 1 
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, foi iniciada 2 
a 84ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede do CAU/RN, 3 
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: LUCIANO LUIZ PAIVA DE 7 
BARROS, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE 8 
CABRAL, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, 9 
DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES e 10 
WANDERLANIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) Suplentes: ARTHUR VICTTOR DE 11 
MELO SEABRA, AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA 12 
RODRIGUES, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS, e MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO 13 
LOPES. 14 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO, sem substituição 15 
pelo suplente. 16 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 17 
1.1. CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 18 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN 19 
BRITO, Gerente Técnica; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA COUTINHO, 20 
Secretária Executiva. 21 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação 22 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida da execução 23 
do Hino, faz a leitura da pauta. 24 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 83ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 25 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 26 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. 27 
A ata da 83ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes 28 
por unanimidade.  29 
4.  ORDEM DO DIA: 30 
4.1.  Apreciação do Fechamento Contábil do Terceiro Trimestre de 2018 deste 31 
Conselho: O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao coordenador da comissão 32 
COAPF/RN, o conselheiro ANDRÉ ALVES. O coordenador fez então leitura da Deliberação 33 
nº 06/2018 da COAPF/RN, na qual após análise técnica dos documentos, aprovou o 34 
fechamento contábil atinente ao 3º trimestre do exercício 2018 do CAU/RN. Após leitura, o 35 
presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram por unanimidade o 36 
documento em pauta.  37 
4.2.  Referendar o Apoio à Mostra Elos: O presidente LUCIANO BARROS, fez algumas 38 
considerações acerca da ação, que são estas: considerando o necessário reconhecimento da 39 
iniciativa do grupo de arquitetos no projeto “Mostra Elos Arquitetura Social”, em prol do Lar de 40 
Idosos Instituto Juvino Barreto, no restauro dos ambientes e adaptação para acessibilidade 41 
dos usuários; e considerando o trabalho social destes profissionais ao promoverem o bem-42 
estar dos idosos com ideias para os ambientes e instalações do prédio do abrigo; fez 43 
requerimento do referendo dos demais conselheiros quanto ao apoio deste Conselho, com o 44 
lançamento de um outdoor de reconhecimento dos serviços desenvolvidos com a finalidade 45 
de homenagear, agradecer e difundir a ideia. Os demais conselheiros aprovaram por 46 
unanimidade o formato apresentado para o apoio institucional. 47 
4.3.  Aprovar datas das reuniões plenárias para o calendário 2019: O presidente 48 
LUCIANO BARROS apresentou o calendário 2019 das reuniões do CAU/BR para evitar 49 
conflito de datas das reuniões entre o CAU/RN, possibilitando assim a participação de todos. 50 
Após análise do quadro e discussão acerca das datas e horários sugeridos pelos 51 
conselheiros, ficou definido que as Plenárias Ordinárias do CAU/RN deverão ocorrer nas 52 
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últimas segundas-feiras de cada mês, às dezesseis horas, na sede do Conselho. Em caso de 53 
coincidir com feriado, a plenária deverá ocorrer na segunda-feira antecedente. As Comissões 54 
deverão se reunir no mesmo dia da Plenária, em horário anteriormente à esta, e os membros 55 
serão convocados por seus respectivos coordenadores. O presidente colocou em votação, e 56 
os demais conselheiros aprovaram por unanimidade as determinações colocadas. 57 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  58 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS iniciou os informes comunicando 59 
a sequência de palestras a ocorrer neste mesmo dia, na sede do CAU/RN, seguindo a 60 
programação do evento “V Arquitetanto”, às 14h palestra sobre RRT e elaboração de 61 
contratos, e às 16h palestra sobre a importância da comunicação para arquitetos, às 18h 62 
serão entregues placas em homenagem aos arquitetos e urbanistas Moacyr Gomes, João 63 
Maurício e Carlos Ribeiro, seguido de coffee break para os presentes no evento. O presidente 64 
comentou a repercussão da plenária itinerante ocorrida no mês anterior na cidade de 65 
Mossoró/RN, com palestra sobre acessibilidade. Por último, foi comunicado a todos sobre as 66 
convocações para reuniões do CAU/BR previstas para a semana, em Brasília. 67 
5.2.  Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 68 
(COAPF): O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, citou as ações da comissão 69 
realizadas no ano de 2018, como a implementação do colegiado dos arquitetos e urbanistas, 70 
envolvendo as demais entidades e associações. Participação nos encontros nacionais das 71 
reuniões da COA/BR, levando pautas como por exemplo a criação da RRT Social, discussões 72 
acerca da utilização do superávit dos CAU/UF´s. Citou a interação com a comissão da reforma 73 
da sede, para andamento do processo, e outras comissões. O coordenador também 74 
mencionou a participação do CAU/RN nas reuniões do Fórum de Presidentes, e por último, 75 
informou sobre o revezamento que será feito entre ele e o presidente, nas reuniões do 76 
CAU/BR desta semana, de forma a permitir a participação do CAU/RN no maior número de 77 
reuniões possíveis. 78 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 79 
conselheira e coordenadora CLÁUDIA QUEIROZ, comentou a participação da comissão no 80 
fórum de Belo Horizonte, que debateu a formação pelo CAU/BR de uma comissão temporária 81 
para discutir a área de fiscalização, mas que nessa comissão não há membros dos CAU/UF´s 82 
que possam opinar e dar as contribuições. Então, nesse fórum, os conselheiros criaram um 83 
documento para envio ao CAU/BR com algumas reivindicações. Também foi tratado sobre o 84 
tempo de cinco anos para realizar as cobranças judiciais de anuidades. A coordenadora 85 
também relatou as parcerias realizadas com outras empresas e entidades, recapitulou as 86 
ações realizadas durante o ano, e quantificou os processos da comissão.  87 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro, HENRIQUE RAMOS, 88 
membro da comissão, também fez um breve relato sobre as discussões da comissão, com o 89 
estudo do código de ética do CAU/BR, mais especificamente no tocante ao tema da reserva 90 
técnica. O conselheiro informou que a comissão concluiu a apresentação sobre o assunto, e 91 
sugeriu uma reunião com pauta única para ser realizada em janeiro, onde todos os 92 
conselheiros serão convidados para darem contribuições ao documento. Ficou definida a data 93 
de vinte e um de janeiro às catorze horas, na sede do conselho, para realização dessa 94 
reunião. 95 
5.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira ANA 96 
CLARA, membro da comissão, citou o andamento da implantação do Athis 2018, e sugeriu 97 
uma reunião com os conselheiros para definições dos próximos direcionamentos. Ficou 98 
acertado o dia doze de dezembro às oito horas, na sede do conselho, para realizar essa 99 
reunião. O presidente LICIANO BARROS, aproveitou para informar sobre reunião do IAB que 100 
foi realizada na última sexta-feira, na sede deste conselho, para discutir proposta do 101 
Sinduscon para revisão do plano diretor. O conselheiro DANIEL NICOLAU destacou a 102 
necessidade de o CAU/RN ter assento em outras entidades, como também ter participação 103 
mais ativa, contribuindo com a visão do arquiteto e apresentando propostas para soluções da 104 
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cidade. O conselheiro HENRIQUE RAMOS ressaltou o cuidado em ter definição do 105 
posicionamento do conselho para ter única voz nas representações. 106 
5.6.  Dos demais conselheiros: A conselheira EUNÁDIA CAVALCANTE anunciou seu 107 
retorno às atividades no Conselho e comentou sobre suas experiências das viagens que 108 
realizou nesse período, e também informou sobre os eventos a ocorrer no decorrer do dia e 109 
no dia seguinte, na Universidade Federal. A conselheira ANA CLARA pediu permissão para 110 
que a sede do conselho seja ponto de coleta de doações para ação voluntária na qual a 111 
mesma vem participando. O pedido foi autorizado. 112 
5.7.  Das Entidades: O conselheiro ANDRÉ ALVES informou sobre a IV Corrida dos 113 
Arquitetos e Urbanistas, realizada no dia 02 de dezembro.  114 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 115 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 82ª Reunião 116 
Plenária Ordinária. 117 

 
 

 
LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 

Presidente do CAU/RN 
 
 
 
 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 


