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ATA DA 88ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29.04.2019 1 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 2 
foi iniciada a 88ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da 3 
sede 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, 8 
DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 9 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, DANIEL NICOLAR DE VASCONCELOS PINHEIRO, 10 
MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, e WANDERLÂNIA LIMA DA 11 
SILVA.  12 
Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, HENRIQUE SÉRGIO 13 
MACEDO RAMOS, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, E MARIA DAS GRAÇAS 14 
CARDOSO LOPES. 15 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, com 16 
substituição pela suplente;  17 
1.1.2. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 18 
1.2   CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 19 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; 20 
LILIAN BRITO, Gerente Técnica; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA 21 
COUTINHO, Secretária Executiva. 22 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após 23 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida 24 
da execução do Hino, faz a leitura da pauta. 25 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 87ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 26 
presidente LUCIANO BARROS 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. O conselheiro ANDRÉ ALVES solicitou correção de siglas na página 01 e 29 
inserção de tabela de comissões com nomes dos conselheiros suplentes no anexo. A Ata 30 
da 87ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por 31 
unanimidade.  32 
4.  ORDEM DO DIA: 33 
4.1.  Pedido De Revisão Do Processo De Fiscalização Nº 1000008035/2014: O 34 
presidente LUCIANO BARROS convidou a gerente técnica LILIAN BRITO para fazer 35 
leitura e esclarecimentos sobre processo de fiscalização de notificação de uma empresa 36 
por atraso de anuidade, a gerente informou sobre as deliberações do CAU/BR com as 37 
devidas orientações para arquivamento do processo, e portanto, o processo necessita ser 38 
redistribuído para posterior arquivamento. O presidente LUCIANO BARROS distribuiu o 39 
processo para o conselheiro ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES. Os demais conselheiros 40 
aprovaram por unanimidade a decisão.  41 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  42 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando o 43 
evento da UFRN, Fórum Direito à Cidade, e deu a palavra ao conselheiro HENRIQUE 44 
RAMOS, o qual explicou sobre o conteúdo apresentado e citou sua participação na mesa 45 
redonda do fórum discutindo as preocupações com a verticalização da orla da cidade. A 46 
conselheira ANA CLARA parabenizou o conselheiro HENRIQUE pela condução dos 47 
debates na mesa redonda do Fórum, e também colocou a importância da contribuição do 48 
CAU/RN. A conselheira PATRÍCIA LUZ também esteve presente no evento, e 49 
acrescentou comentários enfatizando o papel do conselho nessas discussões que 50 
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refletem no mercado de trabalho do profissional arquiteto e urbanista. O conselheiro 51 
DANIEL NICOLAU complementou a discussão entre os conselheiros presentes citando 52 
as dificuldades e complexidades relativas à elaboração do Plano Diretor. Em seguida, o 53 
presidente LUCIANO BARROS fez leitura de ofício da Semurb/RN solicitando nomes de 54 
representantes deste conselho para participação nos Grupos de Trabalho do processo de 55 
revisão do Plano Diretor. Os conselheiros fizeram mais comentários sobre a importância 56 
das discussões em grupos sobre o tema. Dando seguimento aos informes, o presidente 57 
citou a manifestação sobre as notificações abusivas das empresas de softwares. O 58 
presidente comunicou também sobre um assunto que ele levou ao Fórum de Presidentes 59 
dos CAU-UF´S, que foi a solicitação da permissão de compartilhamento de conteúdo entre 60 
os conselhos estaduais, fazendo com que a notícia seja veiculada de forma mais 61 
abrangente, e a iniciativa foi bem recebida e acolhida, em breve os CAU-UF´s estarão 62 
recebendo comunicado oficial. Outro ponto tratado no Fórum, foi sobre RRT Social, no 63 
qual o presidente LUCIANO BARROS exemplificou situações reais ocorridas no RN onde 64 
seria possível aplicar essa modalidade, e comunicou aos demais conselheiros da plenária 65 
que o CAU/BR está recebendo contribuições para minuta da resolução para esse tema. 66 
Por fim, o presidente apresentou em tela para conhecimento de todos, o calendário de 67 
eventos previstos, nos quais o conselho irá participar com seus representantes. 68 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ, fez relato das 69 
demandas das comissões de nível federal, para conhecimento de todos, inclusive sobre 70 
as ações das comissões temporárias, e comunicou o andamento de diversos assuntos 71 
como a elaboração do organograma do CAU/BR, manual de conduta do conselheiro, 72 
utilização de veículos oficiais, entre outros. 73 
5.3.  Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 74 
(COAPF): O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, informou que a comissão está 75 
concluindo o balanço do primeiro trimestre de 2019, que posteriormente será levado para 76 
plenária. E citou outras demandas em andamento como a conclusão do termo de 77 
referência para contratação de recrutador para o cargo de gerente geral do conselho; os 78 
membros estão se debruçando também em um processo de suspensão de registro de um 79 
profissional; e fazendo análise da solicitação de benefícios dos colaboradores do 80 
CAU/RN. 81 
5.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 82 
conselheira e coordenadora CLÁUDIA QUEIROZ, informou sobre o evento no Sebrae, em 83 
continuidade com a parceria entre as partes, onde foram convidados os arquitetos que 84 
realizaram cursos na área profissionalizante, para ter feedback e verificar as melhores 85 
formas de avançar nos conteúdos aplicados. A conselheira falou sobre as dificuldades 86 
para elaboração de termo de referência para contratação de serviços de marketing; 87 
relatou o andamento dos eventos previstos como a oficina de tabela de honorários, e o 88 
Observatório Natal. 89 
5.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador, 90 
MATHEUS DUARTE, informou sobre sua participação em eventos em universidades, 91 
ministrando palestra sobre ética e disciplina para alunos dos cursos de arquitetura e 92 
urbanismo. E comunicou que a comissão continua nas discussões sobre o código de 93 
ética, tratando de reserva técnica. 94 
5.6.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira 95 
ANA CLARA, comunicou que foi criado um grupo de trabalho junto com o IAB/RN, 96 
“pensando natal”, que vem se reunindo semanalmente no escritório da conselheira 97 
PATRICIA LUZ, para discutir o plano diretor. Informou também que o grupo vem 98 
participando das audiências públicas, participou do fórum da cidade realizado pela UFRN, 99 
e vem se reunindo com outras entidades e órgãos, tratando de diversas demandas, como 100 
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por exemplo um pedido de contribuições para projeto de lei para elaboração do plano 101 
diretor do município de Pau dos Ferros/RN, entre outros assuntos. A conselheira enfatizou 102 
a importância do envolvimento de todos os membros nas ações da comissão. 103 
5.7.  Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): O conselheiro ANDRÉ 104 
ALVES informou sobre o andamento do processo para o Athis 2019, explicou aos 105 
presentes como será a realização e a metodologia, e que em breve será apresentado um 106 
cronograma das ações para acompanhamento de todos. 107 
5.8.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede (CRS): O presidente LUCIANO 108 
BARROS, informou que está sendo aberto processo para seguro da sede, e é necessário 109 
ter o “Habite-se” do corpo de bombeiros. Os conselheiros também discutiram sobre o 110 
estacionamento e fachada no projeto de reforma da sede. 111 
5.9.  Dos Demais Conselheiros: A conselheira WANDERLÂNIA LIMA comunicou 112 
sobre uma nova ação em parceria com o Sebrae Mossoró/RN, que é a realização de um 113 
curso chamado “Internet na Medida” para arquitetos e urbanistas. E informou sobre o 4º 114 
Fórum de Arquitetura e Design também em Mossoró a ocorrer no dia 16.05.2019, citou 115 
os nomes dos palestrantes e cronograma do evento, e convidou todos os presentes. 116 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 117 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 118 
88ª Reunião Plenária Ordinária. 119 
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