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ATA DA 100ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28.04.2020 1 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 100ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de 3 
reuniões virtual (imagem da tela em anexo) pelo sistema Cisco Webex Meeting através 4 
do link https://meetingsamer5.webex.com/join/gerenciageral, sob a condução do 5 
Presidente LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, os Conselheiros(as) Estaduais: 6 
ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 7 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, AULO ANDRÉ LEITE 8 
DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO 9 
RAMOS; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: não 10 
houve presença de convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; 11 
HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-12 
Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, CARINA COUTINHO, Secretária Executiva, 13 
e Assessoria de Comunicação. 14 

1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente LUCIANO BARROS, após 15 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 16 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 17 

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 99ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 18 
(VIRTUAL): O presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos 19 
teriam alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, 20 
e põe em votação. A Ata 99ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi aprovada 21 
pelos conselheiros presentes por unanimidade. 22 

3.  ORDEM DO DIA: 23 

3.1.  Aprovar Prestação de Contas/Relatório de Gestão do CAU/RN-2019: O 24 
Presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao gerente geral, Glauco Gobbato, que fez 25 
apresentação em slides com resumo do Relatório de Gestão 2019. Os demais gerentes 26 
do CAU/RN também fizeram comentários sobre os pontos específicos de cada setor. A 27 
conselheira Cláudia Queiroz fez algumas observações acerca dos assuntos do exercício 28 
profissional que constam no relatório. O conselheiro André Alves fez algumas 29 
observações acerca dos assuntos administrativos e esclarecimentos sobre o Athis, e por 30 
fim fez leitura da Deliberação COAPF nº 10/2020 a qual aprova o fechamento contábil do 31 
exercício 2019, prestação de contas do exercício 2019, e relatório de gestão 2019 do 32 
CAU/RN. O presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram a 33 
deliberação por unanimidade. 34 

3.2.  Apreciar sobre apoiar o Fórum de Presidentes acerca da possibilidade de 35 
judicialização para impedir a participação de inadimplentes nas Eleições 2020: O 36 
Presidente LUCIANO BARROS informou sobre a proposição do Fórum de Presidentes, a 37 
qual solicita ao CAU/BR a correção do Regimento Eleitoral, no sentido de não permitir 38 
que os profissionais inadimplentes votem nas Eleições 2020. O assessor jurídico, Hector 39 
Siqueira, fez breve esclarecimento aos demais conselheiros acerca do parecer jurídico 40 
elaborado para este assunto, concluindo que há fundamentos jurídicos consolidados para 41 
reforçar a proposição encaminhada pelo Fórum de Presidentes. O presidente colocou em 42 
votação, e os demais conselheiros aprovaram o apoio ao Fórum de Presidentes por 43 
unanimidade. 44 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  45 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao coordenador 46 
da COAPF/RN, André Alves, para informar sobre o plano de contingenciamento que foi 47 
elaborado para superar a fase de dificuldade financeira em razão da pandemia. O gerente 48 
geral Glauco Gobbato, também apresentou planilha com dados de arrecadações e 49 
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despesas, a planilha também vislumbrou projeção de cenários realista, pessimista e 50 
otimista para os próximos meses. O gerente citou algumas economias já realizadas como 51 
contas de água, energia, aluguel de carro, materiais e outras despesas reduzidas. O 52 
presidente LUCIANO BARROS, citou as reuniões semanais do conselho diretor para 53 
acompanhamento dos dados com mais eficácia. A conselheira federal, PATRÍCIA LUZ, 54 
fez comentário sobre a ordem do dia em apoiar do fórum de presidentes, aconselhando 55 
no sentido de ter cautela para evitar embates, e sobre as medidas de contingenciamento, 56 
a conselheira federal informou que o CAU/BR também está enxugando as contas e 57 
realizando análises frequentes dos dados financeiros, e citou que infelizmente alguns 58 
UF´s não conseguirão fechar o mês com as finanças positivas. E sugeriu uma consulta 59 
ao CAU/BR quanto ao uso do superávit caso ocorra o cenário pessimista. 60 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ informou sobre a 61 
realização da plenária virtual do CAU/BR, com pauta longa, e que por isso será necessária 62 
nova reunião para dar continuidade aos assuntos que não puderam ser discutidos. A 63 
conselheira citou que o CAU/BR está sendo questionado quanto ao trabalho dos 64 
profissionais durante a pandemia, como também quanto às medidas que deverão ser 65 
tomadas para o retorno do funcionamento presencial dos conselhos.  66 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 67 
coordenadora da comissão CLÁUDIA QUEIROZ, fez informes sobre a reunião virtual da 68 
CEP Nacional, e comentou o andamento das demandas de comunicação com a 69 
sociedade e arquitetos, o gerente Glauco mostrou em tela a lista de ações com 70 
cronograma, citando as lives e publicações de diversos assuntos com orientações aos 71 
profissionais arquitetos e urbanistas, e comunicou a campanha “arquitetura e urbanismo, 72 
compromisso com a vida”. O conselheiro HENRIQUE RAMOS deu contribuições para a 73 
disseminação dessa campanha. Os conselheiros visualizaram em tela as três opções de 74 
selo e escolheram uma das imagens para sua utilização na campanha. A conselheira 75 
EUNÁDIA CAVALCANTE mencionou que segue sem previsão de retorno para as aulas 76 
na UFRN, e relembrou a preocupação com o limite de 20% para aulas do tipo ead. A 77 
conselheira também comunicou o sucesso da produção de faceshields para o combate 78 
ao covid-19. 79 

4.4.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CEPUA): A 80 
coordenadora da comissão, CLÁUDIA QUEIROZ, citou que está acompanhando o 81 
andamento da revisão do plano diretor de Natal. 82 

4.5.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede: O Conselheiro AULO 83 
AQUINO informou sobre o andamento do processo de reforma da sede dentro da Semurb. 84 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 85 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 86 
100ª Reunião Plenária Ordinária. 87 

 
Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, 
convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões virtuais, atesto a veracidade 
e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS                       CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
               Presidente do CAU/RN                         Secretária Executiva do CAU/RN 
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ANEXO I 
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