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ATA DA 92ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26.08.2019 1 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 2 
horas, reuniram-se para a 92ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de 3 
reuniões da sede do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a condução do Presidente 4 
LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, com a presença dos Conselheiros(as) Estaduais: 5 
ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 6 
MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO 7 
LOPES, AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, e 8 
DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE;  Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE 9 
MACEDO; Pessoal de apoio: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, 10 
Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, Gerente Técnica; e CARINA 11 
COUTINHO, Secretária Executiva; e Convidados: FABRICIO AMORIM, representando o 12 
IAB/RN. Justificaram suas ausências os Conselheiros(as) convocados(as): DANIEL 13 
NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, JOSÉ RENATO MEDEIROS TELES, 14 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, e ALEXANDRE ARAÚJO DA SILVA LOPES. 15 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente LUCIANO BARROS, após 16 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 17 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 18 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 91ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 19 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 20 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 21 
votação. A Ata da 91ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 22 
presentes por unanimidade.  23 
4.  ORDEM DO DIA: 24 
4.1.  Apreciação do Fechamento Contábil do 2º Trimestre e Relatório de Gestão 25 
Semestral do CAU/RN: O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro 26 
ANDRÉ ALVES, coordenador da COAPF/RN. O conselheiro fez algumas explanações 27 
junto ao Gerente Administrativo Financeiro, João Marcos, com apresentação em tela dos 28 
documentos sobre o tema. A conselheira CLÁUDIA QUEIROZ fez leitura da Deliberação 29 
Nº 13/2019 da COAPF/RN, a qual aprova o Fechamento Contábil referente ao segundo 30 
trimestre contábil do exercício de 2019 deste CAU/RN; e aprova o Relatório de Gestão 31 
Semestral de execução do Plano de Ação 2019 deste CAU/RN. A conselheira federal, 32 
PATRICIA LUZ, sugeriu que nas próximas Plenárias, no momento da ordem do dia, sejam 33 
colocados em tela todos os documentos referentes aos assuntos discutidos, para melhor 34 
visualização das informações por todos os presentes na sala, e solicitou inserir no texto 35 
da deliberação a informação da “aprovado pelo plenário” no inciso I.  O presidente colocou 36 
em votação, e os demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade.  37 
5.  COMUNICADOS e INFORMES:  38 
5.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, deu início aos seus 39 
comunicados com uma apresentação em tela do Projeto Casa Cor+Elos, os demais 40 
conselheiros assistiram à apresentação das imagens, e conversaram as formas de 41 
participação e possibilidade do Conselho nessas ações em parceria com a Casa Cor. Em 42 
seguida, o presidente solicitou que a gerente técnica, LILIAN BRITO fizesse explanação 43 
do Processo RDA nº 1613 (Rogério Stacco), o conselheiro Dorian Cabral também fez 44 
esclarecimentos sobre o processo, e o presidente o distribuiu para o conselheiro 45 
MATHEUS DUARTE.  46 
5.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ informou sobre o 47 
andamento da elaboração do organograma do CAU/BR, tentando analisar os gargalos 48 
das atividades do conselho. A conselheira listou alguns processos que estão em análise 49 
por ela, exemplificando as diferentes situações que são estudadas nesses processos. 50 
Falou sobre o Protocolo de intenções para pagamento de taxa para boletos, citou pontos 51 
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de pauta que foram abordados durante a última Plenária Ampliada do CAU/BR, e falou 52 
sobre as discussões e conflitos com outros conselhos profissionais. 53 
5.3.  Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças (COAPF): 54 
O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, citou o status das atuais demandas como 55 
o monitoramento do contrato da assessoria de comunicação, processos de pedidos de 56 
isenção de anuidade, e combate à inadimplência.  57 
5.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 58 
conselheira e coordenadora da comissão, CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou que a 59 
fiscalização do CAU/RN teve o melhor desempenho entre os CAU´s do Nordeste, e 60 
comparado a todos os UF´s do Brasil ficamos em sexto lugar, no primeiro semestre do 61 
ano. A conselheira citou os tipos de infrações aplicadas, e como foram os procedimentos 62 
realizados pela equipe de fiscalização deste conselho. Os demais conselheiros 63 
parabenizaram a equipe pelas ações da fiscalização.  64 
5.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): O conselheiro 65 
ANDRÉ ALVES comentou o andamento do Athis 2019, atividade em conjunto com a 66 
CPP/RN, e pediu à conselheira federal e aos conselheiros estaduais, que façam a 67 
divulgação do edital. A conselheira ANA CLARA discursou sobre sua insatisfação com a 68 
comissão para o tema de patrimônio, sentindo omissão e falta de apoio dos membros 69 
para as solicitações da conselheira. A conselheira ANA CLARA citou a participação dela 70 
em diversas reuniões externas que tratam do planejamento urbano da cidade, e solicitou 71 
posição do CAU/RN para que a mesma possa levar a voz do conselho como 72 
representante do mesmo. Todos os conselheiros juntamente ao representante do IAB/RN, 73 
FABRÍCIO AMORIM, discutiram sobre o Hotel Internacional Reis Magos. A conselheira 74 
federal sugeriu a criação de uma comissão temporária para discutir o Hotel Reis Magos e 75 
o Plano Diretor da cidade. O presidente LUCIANO BARROS solicitou que a comissão 76 
elabore e faça emissão de documento manifestando solicitação de documentação de 77 
caráter técnico para as entidades responsáveis sobre o Hotel Internacional Reis Magos, 78 
para que assim a presidência possa dar seguimento aos pedidos. 79 
5.6.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador da comissão, 80 
MATHEUS DUARTE, comunicou que irá trazer para ordem do dia da próxima plenária 81 
deste conselho, a proposta da comissão para alteração do código de ética e disciplina, 82 
para aprovação ou não do conceito, e se for o caso a definição dos próximos passos a 83 
serem realizados com esse documento. 84 
5.7.  Das Entidades: O representante do IAB/RN, FABRÍCIO AMORIM, comunicou que 85 
o IAB está participando do Núcleo Gestor do Planejamento do Plano Diretor de Natal. 86 
6.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 87 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 88 
92ª Reunião Plenária Ordinária. 89 
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