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ATA DA 87ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.03.2019 1 
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 2 
foi iniciada a 87ª 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: 7 
PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA 8 
DE QUEIROZ SEREJO, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, JOSÉ 9 
RENATO MEDEIRO TELES, e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. Conselheiros(as) 10 
Suplentes: ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES, e MARIA DAS GRAÇAS 11 
CARDODO LOPES. 12 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, sem substituição 13 
pelo suplente; EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, sem substituição pelo suplente; DORIAN 14 
JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, sem substituição pelo suplente; e DANIEL 15 
NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, sem substituição pelo suplente. 16 
1.1.2. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 17 
1.2   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: Com a ausência do presidente LUCIANO BARROS, 22 
que estava participando de reunião em conjunto com CREA/RN e SEMURB/RN, para discutir 23 
a revisão do plano diretor, o vice-presidente ANDRÉ ALVES assumiu a condução da Plenária. 24 
Após verificação do quórum, convidou a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em 25 
seguida da execução do Hino, faz a leitura da pauta. 26 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 86ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O vice-27 
presidente ANDRÉ ALVES perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma alteração 28 
a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. A Ata da 29 
86ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por 30 
unanimidade.  31 
4.  ORDEM DO DIA: 32 
4.1.  Aprovação da Prestação de Contas do Encerramento Anual do Exercício 2018 33 
do CAU/RN: O vice-presidente ANDRÉ ALVES fez leitura da Deliberação COAPF nº 06/2019, 34 
e o gerente administrativo-financeiro fez breve explanação dos dados com apresentação em 35 
slides na tela, em seguida o vice-presidente colocou em votação a prestação de contas, os 36 
demais conselheiros aprovaram por unanimidade o documento em pauta. A conselheira 37 
CLÁUDIA QUEIROZ sugeriu como medida para diminuir a inadimplência, o envio de 38 
mensagens como lembrete aos profissionais arquitetos e urbanistas, para efetuarem seus 39 
pagamentos de anuidades. Os demais conselheiros e colaboradores discutiram as formas de 40 
comunicação com os profissionais para essa e outras ações tenham maior alcance ao público. 41 
4.2.  Apreciação da Prestação de Contas do Convênio nº 01/2018: O vice-presidente 42 
ANDRÉ ALVES deu palavra para a conselheira CLÁUDIA QUEIROZ, que fez leitura da 43 
Deliberação COAPF nº 05/2019. Em seguida o vice-presidente colocou em votação, e os 44 
demais conselheiros aprovaram por unanimidade a prestação de contas do referido convênio. 45 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  46 
5.1.  Da Presidência: O vice-presidente ANDRÉ ALVES, iniciou os informes citando o 47 
evento Observatório CAU/PB ocorrido no dia 13 de março em Campina Grande/PB, em uma 48 
ação conjunta com os CAU´s PB/PE/RN para intercâmbio de profissionais e palestrantes, o 49 
cronograma prevê dois eventos em cada estado. Estiveram presentes nesse primeiro 50 
Observatório, o presidente LUCIANO BARROS e conselheiro estadual MATHEUS DUARTE, 51 
que citou também sua participação com a palestra “Código de ética: um tema transversal”. 52 
Seguindo a pauta, o vice-presidente deu a palavra à gerente técnica LILIAN BRITO para 53 
informar sobre a reunião com o IBAPE/RN, a gerente informou que essa reunião foi solicitada 54 

mailto:atendimento@caurn.gov.br


 

 
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 2 de 2 

 

pelo IBAPE, com objetivo de discutir sobre minuta de documento que esclareça aos juízes 55 
que é atribuição dos profissionais arquitetos a elaboração de laudos técnicos de avaliação de 56 
imóveis, pois os juízes também estão solicitando esses laudos a corretores de imóveis. Essa 57 
reunião discutiu também sobre a importância da divulgação desse mercado de trabalho para 58 
arquitetos e urbanistas, que é a avaliação de imóveis, e conversaram também sobre demanda 59 
de pedido de informação sobre arquitetos peritos. Os demais conselheiros também discutiram 60 
sobre o nicho de perícia. Continuando, o vice-presidente ANDRÉ ALVES citou também a 61 
reunião com os presidentes deste CAU/RN e CREA/RN, ANA ADALGISA, para conciliar 62 
ações conjuntas em parceria entre os conselhos. 63 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal, PATRICIA LUZ, informou sobre uma 64 
pesquisa feita pelo CAU/BR, para descobrir que produto seria mais indicado para levar às 65 
escolas para difundir o tema urbanismo, esse assunto será tratado na próxima plenária do 66 
CAU/BR. O CAU/BR também estuda a criação de uma “lei do urbanismo” para os municípios, 67 
com ações para guiar indicando fontes de recursos e outras orientações. A conselheira federal 68 
também comunicou o Seminário Nacional de Encontro CPUA´s que ocorrerá dia 10 de abril 69 
em Brasília. Foi comunicado sobre assuntos do CEAU, ações de Athis de outros estados, e 70 
por último houve debate entre os conselheiros presentes sobre a obrigatoriedade de 71 
pagamento de anuidades dos conselhos, imagem do CAU, e também sobre iniciativas que 72 
tragam mais retorno aos profissionais. 73 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 74 
conselheira e coordenadora CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou que houve reunião ordinária da 75 
comissão durante esse dia. A conselheira apresentou em tela os gráficos para 76 
acompanhamento das ações de fiscalização, comparativos com os anos anteriores. A 77 
coordenadora também fez sugestão de texto para publicidade das obras fiscalizadas, de 78 
forma a enfatizar as obras que não tem profissional responsável. Foi informado sobre uma 79 
reunião com a COSERN para convênio de parceria entre as partes, para compartilhamento 80 
de informações que possam ser de interesse das partes, principalmente com o intuito de 81 
prevenção de riscos em obras. A comissão também vem conversando com equipe do 82 
Sebrae/RN para continuação de ações e parcerias para 2019. A conselheira WANDERLÂNIA 83 
LIMA informou sobre a participação do conselho no próximo evento Fórum de Arquitetura de 84 
Mossoró que irá acontecer no dia 16 de maio deste ano, e deu sugestões para aproveitamento 85 
da rubrica plano de mídias do conselho. 86 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador MATHEUS 87 
DUARTE, informou que ocorreu mais uma reunião de conselheiros para discutir o tema 88 
reserva técnica, e relatou sobre a participação do CAU/RN no Observatório CAU/PB.  89 
5.5.  Da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira ANA CLARA 90 
comunicou sobre a parceria com o IAB e Prefeitura Municipal de Parnamirim, para futuras 91 
ações que estão em fase de planejamento. E informou que a comissão também participa de 92 
reuniões sobre o plano diretor. 93 
6.  ENCERRAMENTO: O vice-presidente ANDRÉ ALVES colocou a palavra à disposição 94 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 87ª Reunião 95 
Plenária Ordinária. 96 

 
 
 

ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES 
Vice-Presidente do CAU/RN 
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