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ATA DA 95ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.11.2019 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 2 

dezesseis horas, reuniram-se para a 95ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual 3 

ocorreu na sala de reuniões da sede do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a 4 

condução do Presidente LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, com a presença dos 5 

Conselheiros(as) Estaduais: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA 6 

FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO 7 

DUARTE, MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES, AULO ANDRÉ LEITE DE 8 

AQUINO, e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS; Conselho Federal: PATRÍCIA 9 

SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: ANA MIRIAM MACHADO DA SILVA 10 

FREITAS, presidente do IAB/RN; Pessoal de apoio: HECTOR SIQUEIRA, Assessor 11 

Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, 12 

Gerente Técnica; e CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. Justificaram suas 13 

ausências os Conselheiros(as) convocados(as): DANIEL NICOLAU DE 14 

VASCONCELOS PINHEIRO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, WANDERLÂNIA 15 

LIMA DA SILVA e RICARDO SOUZA MARQUES. 16 

1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente LUCIANO BARROS, após 17 

verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 18 

execução do Hino, faz a leitura da pauta. 19 

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 06ª ATA DA PLENÁRIA 20 

EXTRAORDINÁRIA, E DA 94ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O presidente LUCIANO 21 

BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma alteração a propor 22 

nas atas que foram disponibilizadas no prazo legal por e-mail, e põe em votação. A 23 

Ata da 06ª Plenária Extraordinária, e Ata da 94ª Plenária Ordinária em questão 24 

foram aprovadas pelos conselheiros presentes por unanimidade.  25 

3.  ORDEM DO DIA: 26 

3.1.  Apreciação do Plano de Ação 2020 do CAU/RN: O presidente LUCIANO 27 

BARROS deu a palavra ao gerente administrativo-financeiro, João Marcos, que 28 

apresentou em tela as informações referentes ao Plano de Ação 2020 deste conselho. 29 

O coordenador da COAPF/RN, André Alves, fez leitura da Deliberação COAPF/RN nº 30 

16/2019, a qual aprova a proposta em questão. Os conselheiros comentaram sobre 31 

as ações definidas. O presidente colocou em votação, e os demais conselheiros 32 

aprovaram o documento por unanimidade.  33 

3.2.  Apreciação do resultado de recrutamento do gerente geral para o 34 

CAU/RN: O vice-presidente André Alves relatou sobre o processo de recrutamento 35 

para contratação de gerente geral para o CAU/RN, comentou sobre as etapas do 36 

processo enfatizando a última, que foi de entrevistas de quatro candidatos, e por fim 37 

comunicou a escolha do Glauco Lucio Riedi Gobbato. Os conselheiros que 38 

participaram das entrevistas também fizeram comentários sobre as impressões e 39 

características dos candidatos ao cargo. O presidente colocou em votação, e os 40 

demais conselheiros aprovaram o candidato escolhido. 41 

3.3.  Aprovação do Relato e Voto do pedido de RDA nº 1613: O conselheiro 42 

Matheus Duarte, fez leitura do relatório e voto referente ao pedido de registro de direito 43 

autoral nº 1613. Após reanálise conforme justificativas apresentadas no documento, 44 

o relato e voto apresentado deferiu o pleito do profissional arquiteto e urbanista. O 45 

presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o documento 46 

por unanimidade.  47 

4.  COMUNICADOS e INFORMES:  48 
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4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, deu início aos seus 49 

comunicados citando as suas participações em fóruns e audiências públicas sobre 50 

revisão de plano diretor. Informou que a Câmara Municipal solicitou indicação de 10 51 

nomes de profissionais arquitetos e urbanistas para uma homenagem ao dia do 52 

arquiteto e engenheiro, que ocorrerá no dia 12 de dezembro, o presidente citou os 53 

nomes indicados para conhecimento de todos. Por fim, foi comunicado a data da 54 

próxima plenária ordinária, antecipada para 16 de dezembro de 2019 em razão de ter 55 

as últimas segundas-feiras do mês próximas a datas festivas de natal e fim de ano. 56 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ informou que o 57 

CAU/BR finalizou o novo organograma institucional, comentou sobre a situação Cau 58 

x Confea e sobre as discussões no âmbito nacional, relatando também acerca da PEC 59 

108/2019. 60 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 61 

coordenadora da comissão, Cláudia Serejo, fez relato sobre a participação da 62 

conselheira Eunádia Cavalcante no evento da Ensea ocorrido de 12 a 15/11/2019 no 63 

Rio de Janeiro, que acompanhou e participou das discussões do evento. 64 

4.4.  Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 65 

(COAPF): O coordenador da comissão, ANDRÉ ALVES, informou sobre o 66 

planejamento financeiro para 2020, definição do mapa com objetivos estratégicos e 67 

locais, e apresentou em tela a imagem do mapa estratégico para visualização de 68 

todos. O conselheiro solicitou novamente a contribuição dos conselheiros para 69 

finalizar o Plano de Ação 2020 que será enviado ao CAU/BR. 70 

4.5.  Das Entidades: A presidente do IAB/RN, Ana Miriam comunicou sobre o 71 

andamento da organização do evento VI Arquitetando, citou as palestras que serão 72 

abordadas, e solicitou apoio dos conselheiros na divulgação da ação. 73 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 74 

disposição, o senhor Neio Archanjo pleiteou um relato e foi autorizado. O senhor Neio 75 

Archanjo relatou sobre as dificuldades que ele estaria tendo com alguns 76 

procedimentos solicitados ao setor de atendimento deste conselho, sobre 77 

comprovação de dados que atualmente estão registrados e localizados no CREA/RN, 78 

e que o CAU/RN não tem posse dos documentos necessários para análise técnica. 79 

Os conselheiros discutiram sobre a situação, e ficou definido que no dia posterior a 80 

esta plenária, a assessoria jurídica deverá analisar mais detalhadamente o pedido 81 

para passar as devidas orientações à comissão. Sem mais manifestações, o 82 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 95ª Reunião 83 

Plenária Ordinária. 84 
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