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ATA DA 90ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.06.2019 1 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 2 
foi iniciada a 90ª 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, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ 8 
SEREJO, DANIEL NICOLAR DE VASCONCELOS PINHEIRO, e WANDERLÂNIA LIMA DA 9 
SILVA. Conselheiros(as) Suplentes: JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, ARTHUR VICTTOR 10 
DE MELO SEABRA, AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE 11 
ALMEIDA, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS, e MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO 12 
LOPES. 13 
1.1.1  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, com substituição 14 
pelo suplente; DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE, sem substituição pelo suplente; 15 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, sem substituição pela suplente; MATHEUS JAQUES DE 16 
CASTRO RIBEIRO DUARTE, com substituição pelo suplente; e JOSÉ RENATO MEDEIROS 17 
TELES, com substituição pelo 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: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; e CARINA 21 
COUTINHO, Secretária Executiva. 22 
2.  ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação 23 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida da execução 24 
do Hino, faz a leitura da pauta. 25 
3.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 89ª 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 votação. 28 
A Ata da 89ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes 29 
por unanimidade.  30 
4.  ORDEM DO DIA: 31 
4.1.  Analisar adesão ao Sistema de Gestão Integrada - SGI: O presidente LUCIANO 32 
BARROS deu a palavra ao conselheiro HENRIQUE RAMOS, membro da COAPF. O 33 
conselheiro fez leitura da Deliberação Nº 08/2019 da COAPF/RN, a qual aprova pela adesão 34 
ao Sistema de Gestão Integrada e pela sua incorporação do Centro de Serviços 35 
Compartilhados. O presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o 36 
documento por unanimidade.  37 
4.2.  Relato e Voto do Processo de Fiscalização Nº 1000075304/2018: O presidente 38 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro HENRIQUE RAMOS. O conselheiro relator 39 
do processo de fiscalização referente ao interessado Hospital Antônio Prudente de Natal, 40 
HENRIQUE RAMOS, fez leitura do relato e voto, o qual considerou nulo o auto de infração nº 41 
1000075304/2018, por falta de correspondência entre os fatos descritos e os dispositivos 42 
legais nele capitulados. O presidente colocou em votação, e os demais conselheiros 43 
aprovaram o documento por unanimidade. 44 
4.3.  Pedido de Revisão do Processo de Fiscalização nº 1000064378/2018: A 45 
conselheira CLAUDIA QUEIROZ fez breve relato sobre o processo de fiscalização em 46 
questão, e o presidente LUCIANO BARROS distribuiu o processo para análise ao conselheiro 47 
HENRIQUE RAMOS. 48 
4.4.  Relato e Voto de Processo Ético referente ao protocolo nº 653260/2018: O 49 
conselheiro AULO AQUINO, relator do processo ético referente ao protocolo nº 653260/2018, 50 
fez leitura do relatório sobre possível cometimento de falta ética em decorrência da relação 51 
contratual de serviços. Considerando ausência de maiores elementos para verificação da 52 
infração e o manifesto desinteresse da denunciante em dar continuidade ao procedimento de 53 
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infração ética, o relator opinou pela extinção e arquivamento do processo. O presidente 54 
colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 55 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  56 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, iniciou os informes citando o 57 
Observatório CAU/RN/PB/PE, ocorrido no dia 06 de junho no CT Gás, e informou a 58 
programação dos próximos encontros do evento. Em seguida, o presidente comunicou sobre 59 
a reunião com o conselheiro DANIEL NICOLAU, para apresentar proposta deste conselho 60 
para agilidade nos procedimentos da Semurb. O CAU/RN apresentou um estudo que se 61 
verificou a desnecessidade de realização de vistoria específica para expedição da Certidão 62 
de Características e do Habite-se, e a Semurb pretende viabilizar a proposta do CAU/RN. Os 63 
demais conselheiros iniciaram discussões a partir destes temas, sobre as atribuições e 64 
responsabilidades dos arquitetos e urbanistas. O presidente informou sobre reunião em 65 
conjunto com IAB/RN e empresa de gestão do plano Unimed, para em breve realizar contrato 66 
de adesão que permitirá aos associados do IAB/BR e CAU/RN que estiverem adimplentes, 67 
terem acesso ao plano de saúde Unimed com valores diferenciados. 68 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ comunicou sobre as 69 
deliberações e demandas das comissões ordinárias de nível federal, inclusive sobre as ações 70 
das comissões temporárias. O conselheiro federal suplente JOSÉ JEFFERSON também 71 
relatou as ações da CPUA/BR, e informou sobre O Seminário Regional Da CPUA/BR que 72 
deverá ocorrer em agosto na cidade de Natal/RN. 73 
5.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 74 
conselheira e coordenadora da comissão informou sobre a oficina de Tabela de Honorários 75 
que ocorreu em junho, e que a conselheira ANA CLARA vem tentando formar uma lista de 76 
pessoas interessadas para outros cursos como este. Comunicou as ações da comissão 77 
previstas para os meses seguintes, como o “Encontro de Arquitetos no Seridó” que deverá 78 
ocorrer nos dias 09 e 10 de agosto em Caicó/RN. E repassou aos demais conselheiros para 79 
conhecimento de todos, sobre retorno do CAU/BR para as solicitações enviadas 80 
anteriormente pela CEFEP/RN, como anotações em carteira profissional, e empresa júnior. 81 
5.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro HENRIQUE RAMOS 82 
comunicou que a CED/RN realizou reunião para dar andamento aos processos, tentando 83 
concluir as pendências da comissão para não acumular.  84 
5.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira ANA 85 
CLARA, registrou sobre a atuação da comissão nas reuniões para revisão do plano diretor de 86 
Natal. Ela informou sobre sua participação em uma mesa redonda com o conselheiro AULO 87 
AQUINO, em uma rádio. A conselheira citou as ações da CPUA/BR que serão aplicadas 88 
posteriormente também no CAU/RN.  89 
5.6.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede (CRS): O conselheiro AULO 90 
AQUINO informou que os processos estão em andamento, e será dada entrada no 91 
licenciamento e habite-se do corpo de bombeiros. O presidente comunicou que em virtude de 92 
problemas de infiltração na sede, vai ser realizado um serviço no telhado para evitar maiores 93 
danos. 94 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 95 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 90ª Reunião 96 
Plenária Ordinária. 97 
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