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ATA DA 89ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27.05.2019 1 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 2 
foi iniciada a 89ª 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: LUCIANO LUIZ PAIVA DE 7 
BARROS, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, e DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE. 8 
Conselheiros(as) Suplentes: AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, HENRIQUE SÉRGIO 9 
MACEDO RAMOS, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, ANITA ALVES DE 10 
MEDEIROS, e RICARDO SOUZA MARQUES. 11 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO, sem 12 
substituição pelo suplente; CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, com 13 
substituição pela suplente; EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, com substituição pela 14 
suplente; DANIEL NICOLAR DE VASCONCELOS PINHEIRO, sem substituição pela 15 
suplente; WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA. com substituição pelo suplente; MATHEUS 16 
JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, com substituição pelo suplente; e JOSÉ 17 
RENATO MEDEIROS TELES, sem substituição pela suplente. 18 
1.1.2. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 19 
1.2   CONVIDADOS: Não houve presença de convidados. 20 
1.3.  PESSOAL DO CAU/RN: JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; 21 
LILIAN BRITO, Gerente Técnica; e CARINA 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 88ª 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. A Ata da 88ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 29 
presentes por unanimidade.  30 
4.  ORDEM DO DIA: 31 
4.1.  Fechamento contábil do primeiro trimestre de 2019 do CAU/RN: O presidente 32 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao gerente administrativo financeiro para apresentação 33 
dos dados. Em seguida o conselheiro HENRIQUE RAMOS fez leitura da deliberação 34 
COAPF nº 07/2019 a qual aprova o fechamento contábil do 1º trimestre de 2019 deste 35 
CAU/RN. O coordenador da COAPF compartilhou a preocupação com a diminuição da 36 
arrecadação comparando com os anos anteriores. O presidente colocou em votação, e 37 
demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade.  38 
4.2.  Relato e Voto do Processo de Fiscalização Nº 1000008035/2014: O presidente 39 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro ANDRÉ ALVES, que fez a leitura do 40 
relato e voto. O relator votou pela anulação do auto de infração e da multa, e o 41 
arquivamento do processo. O presidente colocou em votação, e demais conselheiros 42 
aprovaram o documento por unanimidade. 43 
4.3.  Distribuição para relatoria de recurso do Processo nº 1000075304/2018: O 44 
presidente LUCIANO BARROS fez breve relato sobre o processo de fiscalização em 45 
questão, e distribuiu o processo para análise ao conselheiro HENRIQUE RAMOS. 46 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  47 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando a 48 
participação deste conselho nas oficinas da Semurb, para discutir a revisão do plano 49 
diretor de Natal. O conselheiro HENRIQUE RAMOS também relatou como foram as 50 
reuniões, que também teve presença de outros conselheiros, e da gerente LILIAN BRITO. 51 
O seguinte item, foi a comunicação de uma reunião ocorrida com o Deputado Kelps, na 52 
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sede do CAU/RN, com o qual o presidente LUCIANO BARROS conversou sobre os 53 
problemas urbanos da cidade. Sobre as contribuições para o RRT Social para o CAU/BR, 54 
o presidente, mostrou em tela o documento elaborado pelo CAU/RN com a proposta para 55 
criação do RRT Social, e explicou aos conselheiros presentes seus critérios e 56 
características de voluntariado para instituições filantrópicas, exemplificando situações 57 
recentes ocorridas na cidade e que caberiam a utilização dessa modalidade. Por último, 58 
o presidente citou sobre os eventos que o CAU/BR está organizando para este ano e o 59 
seguinte, e que estão gerando alguns questionamentos quanto aos valores destinados. 60 
5.2.  Da Comissão de Organização, Administração,  61 
Planejamento e Finanças (COAPF): O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, 62 
informou sobre o andamento do processo para contratação do gerente geral para o 63 
conselho. E comunicou sobre a necessidade de licitação para contratação de empresa 64 
para serviços de comunicação, pois o contrato atual está próximo de se encerrar, para 65 
isso, a comissão está minutando termo de referência para o processo. 66 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): O 67 
conselheiro DORIAN CABRAL, informou sobre os assuntos debatidos dentro da 68 
comissão, como a definição das artes gráficas do conselho, entre outros.  A conselheira 69 
ANITAS ALVES comunicou aos demais sobre as demandas que vem recebendo no 70 
interior, e colocou a necessidade da presença do conselho no Seridó, para isso, a 71 
comissão vem organizando um cronograma de ações previstas para ocorrer em julho. 72 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro HENRIQUE RAMOS 73 
comunicou que o conselheiro MATHEUS DUARTE realizou encontros com lojistas para 74 
fazer consultas informais acerca do tema reserva técnica, e que deverá agendar nova 75 
reunião da CED para dar seguimento ao estudo. 76 
5.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira 77 
ANA CLARA, registrou sobre a atuação da comissão nas reuniões para revisão do plano 78 
diretor de Natal. O conselheiro HENRIQUE RAMOS citou uma das demandas da 79 
comissão, que foi uma solicitação da Câmara Municipal de Pau dos Ferros para que o 80 
CAU/RN fizesse análise do projeto para plano diretor do município, o conselheiro AULO 81 
AQUINO fez breves comentários sobre o documento, e os demais conselheiros discutiram 82 
o assunto; e por fim, ficou acertado que o CAU/RN deverá enviar ofício em resposta à 83 
Câmara, que será minutado pelo conselheiro HENRIQUE RAMOS. Em seguida, o 84 
conselheiro ANDRÉ ALVES, apresentou na tela o cronograma de etapas para realização 85 
do Athis 2019 junto à Seharpe, e relatou sobre os documentos que estão sendo 86 
elaborados para esta ação. Os conselheiros também discutiram sobre patrimônio. 87 
5.6.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede (CRS): O presidente LUCIANO 88 
BARROS, apresentou prancha do projeto para reforma de adequação da sede do 89 
conselho, para conhecimento de todos. Os conselheiros deram vistas e aprovaram o 90 
referido projeto. O processo para receber o Habite-se do corpo de bombeiros também 91 
está em andamento. 92 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 93 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 94 
89ª Reunião Plenária Ordinária. 95 
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