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ATA DA 86ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.02.2019 1 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 2 
foi iniciada a 86ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede 3 
do 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: PATRÍCIA SILVA LUZ DE 7 
MACEDO, LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA 8 
FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, MATHEUS JAQUES 9 
DE CASTRO RIBEIRO DUARTE e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) 10 
Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, E HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS. 11 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, 12 
sem substituição pelo suplente; JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, sem substituição pela 13 
suplente; e DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, sem substituição pelo 14 
suplente. 15 
1.1.2. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 16 
1.2   CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 17 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN 18 
BRITO, Gerente Técnica; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA COUTINHO, 19 
Secretária Executiva. 20 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação 21 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida da execução 22 
do Hino, faz a leitura da pauta. 23 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 85ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 24 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 25 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. 26 
O conselheiro ANDRÉ ALVES solicitou correção de siglas na página 01 e inserção de tabela 27 
de comissões com nomes dos conselheiros suplentes no anexo. A Ata da 85ª Plenária 28 
Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade.  29 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  30 
4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando as 31 
participações do conselho nas formaturas de colação de grau de turmas dos cursos de 32 
arquitetura e urbanismo, ocorridas no mês de fevereiro, representadas pelos conselheiros 33 
WANDERLÂNIA LIMA, MATHEUS DUARTE, ANDRÉ ALVES e PATRÍCIA LUZ. Em seguida 34 
o presidente deu a palavra para a gente técnica, LILIAN BRITO, que informou sobre a coleta 35 
biométrica realizada na semana anterior na cidade de Mossoró/RN, na qual 48 formandos 36 
realizaram seu registro. A gerente relatou pedidos de palestras e cursos de orientação aos 37 
novos profissionais. A conselheira EUNÁDIA CAVALCANTE, fez uma observação sobre a 38 
carteirinha dos arquitetos e urbanistas, e deu a sugestão da possibilidade de registrar os 39 
títulos das especializações, mestrados ou doutorados, realizados pelos profissionais na 40 
impressão da carteira. Os demais conselheiros conversaram sobre a sugestão demonstrando 41 
interesse em levar o assunto adiante. Ficou acordado de a CEFEP/RN fazer a sugestão à 42 
CEP/BR via ofício, levando essa questão do registro de título de especialização nas carteiras. 43 
O próximo item da pauta é o estudo do Plano Diretor de Natal, o presidente LUCIANO 44 
BARROS relatou a necessidade da análise do documento, a conselheira federal PATRÍCIA 45 
LUZ explanou sobre audiência pública realizada para discussão do PDN na qual a mesma 46 
assistiu, e informou sobre a intenção de realizar um encontro de arquitetos e urbanistas em 47 
seu escritório, junto aos membros do IAB/BR, para discussão dos estudos. O encontro está 48 
previsto para o dia 27/02 às 18h, e todos os presentes foram convidados. A conselheira federal 49 
também comunicou sobre a reunião agendada com o Secretário Municipal de Turismo, Sr. 50 
Fernando Fernandes, que irá acontecer no dia 26/02 às 14h30, na sede do CAU/RN, e 51 
também fez convite aos demais conselheiros que tiverem interesse em participar. Os 52 
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conselheiros deram uma sugestão de se criar um livreto/cartilha de patrimônios históricos do 53 
Rio Grande do Norte. Em seguida, o presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao 54 
conselheiro ANDRÉ ALVES, que informou sobre alguns pontos apresentados na Plenária 55 
Ampliada do CAU/BR na qual o mesmo esteve presente. O conselheiro citou uma organização 56 
apresentada na Plenária Ampliada, sem fins lucrativos e que apoia negócios para população 57 
de baixa renda em diversas áreas como arquitetura e urbanismo, chamada Artemisia, e 58 
apresentou o site da organização para conhecimento e inspiração. Outros pontos da plenária 59 
ampliada foram, o preparatório para o evento UIA 2020, o novo projeto gráfico do novo website 60 
do CAU será apresentado em breve pelo CAU/BR aos demais UF´s, e por último, o 61 
conselheiro exibiu um folheto de Athis do CAU/RS. O presidente LUCIANO BARROS seguiu 62 
a pauta, e solicitou a conselheira CLAUDIA SEREJO para comentar sobre a reunião realizada 63 
com um grupo de arquitetos, na sede do conselho. A conselheira então relatou que esse 64 
encontro foi realizado em decorrência de debates de profissionais arquitetos em um grupo de 65 
WhatsApp, e com a intenção de fazer com que esses profissionais viessem a conhecer o 66 
conselho e suas ações, foi feito o convite pela também conselheira ANA CLARA, para que 67 
essas pessoas tivessem a oportunidade de contribuir com o conselho apresentando suas 68 
sugestões individuais e relatos sobre as dificuldades do mercado, entre outros pedidos. Após 69 
essa reunião, as conselheiras perceberam que as ações do conselho não estão tendo a 70 
devida visibilidade e alcance. Finalizando os informes, o presidente LUCIANO BARROS 71 
informou sobre o “Observatório CAU/PB/RN/PE. 72 
4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal, PATRICIA LUZ, informou sobre a 73 
contratação de empresa, pelo CAU/BR, para fazer estudo/pesquisa sobre qual material 74 
didático deverá ser levado às escolas, com tema de educação urbana no ensino fundamental. 75 
A conselheira comunicou que houve reunião com Secretaria da Integração, para tratar de 76 
política urbana. Também ocorreu encontro com Ministério das Cidades, na qual foi entregue 77 
a Carta aos Candidatos Eleitos. A conselheira federal citou o estudo do organograma do 78 
CAU/BR, que está sendo feito pela COA/BR, e informou como funcionam as reuniões de 79 
conselho diretor no nível do CAU/BR, que convidam também para as reuniões outras pessoas 80 
como gerentes e coordenadores de comissões especiais quando necessário. A COA também 81 
tem a demanda de realizar o PCCS dos colaboradores. A conselheira também exemplificou 82 
as ações da Organização Artemisia. 83 
4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 84 
conselheira e coordenadora CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou que houve reunião ordinária da 85 
comissão durante esse dia. A conselheira  WANDERLÂNIA LIMA citou o planejamento de 86 
ações da comissão, e solicitou a participação do conselho no próximo evento Fórum de 87 
Arquitetura de Mossoró. 88 
4.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro HENRIQUE RAMOS 89 
comunicou a data para reunião da comissão aberta aos demais conselheiros interessados, 90 
para dar continuidade ao estudo do tema reserva técnica.  91 
5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 92 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 86ª Reunião 93 
Plenária Ordinária. 94 

 
 

 
LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 

Presidente do CAU/RN 
 
 
 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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