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ATA DA 101ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29.05.2020 1 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-2 
se para a 101ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de reuniões virtual 3 
(imagem da tela em anexo) pelo sistema Cisco Webex Meeting através do link 4 
https://meetingsamer10.webex.com/meet/secexecutiva inicialmente sob a condução do Vice-5 
Presidente ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, os Conselheiros(as) Estaduais: LUCIANO 6 
LUIZ PAIVA DE BARROS, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA SILVA 7 
CAVALCANTE, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO, DORIAN JORGE FREIRE DE 8 
ANDRADE, E RICARDO SOUZA MARQUES; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE 9 
MACEDO; Convidados: não houve presença de convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO 10 
GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, 11 
Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, CARINA COUTINHO, 12 
Secretária Executiva, e Assessoria de Comunicação. 13 

1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Vice-Presidente ANDRÉ ALVES, após verificação 14 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do Hino, 15 
faz a leitura da pauta. 16 

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 100ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 17 
(VIRTUAL): O vice-presidente ANDRÉ ALVES fez um pedido de inserção de informação que 18 
foi dada na plenária nº 100, o texto foi inserido, e em seguida perguntou aos presentes se os 19 
mesmos teriam mais alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal 20 
por e-mail, e põe em votação. A Ata da 100ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi 21 
aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade. 22 

3.  ORDEM DO DIA: 23 

3.1.  Relato e Voto do processo ético nº 533253/2017: O Vice-Presidente ANDRÉ ALVES 24 
deu a palavra ao conselheiro MATHEUS DUARTE, que fez leitura do Relato e Voto 25 
Fundamentado, sobre o possível cometimento de falta ética em decorrência de suposto 26 
projeto arquitetônico e construção sem observância às prescrições de acessibilidade. Após 27 
as explanações sobre os fatos, o conselheiro informa que o relator do voto concluiu que as 28 
possíveis irregularidades apontadas na denúncia não podem ser atribuídas ao profissional 29 
denunciado, sendo a presente denúncia julgada improcedente. O conselheiro MATHEUS 30 
DUARTE fez a leitura da deliberação CED nº 08/2019 que trata deste processo, em seguida, 31 
o vice-presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o documento por 32 
unanimidade. 33 

4.  COMUNICADOS e INFORMES:  34 

4.1.  Da Presidência: O vice-presidente ANDRÉ ALVES comentou sobre o 35 
acompanhamento das receitas e despesas no período da pandemia, que tem sido um 36 
exercício semanal da equipe com o conselho diretor para verificar os dados e agir para ter o 37 
melhor desempenho possível. O gerente geral GLAUCO GOBBATO apresentou em tela a 38 
planilha com os detalhes das receitas, despesas e saldo acumulado. O gerente geral 39 
continuou os informes citando a deliberação plenária ad referendum nº 04/2020, a qual 40 
prorroga o tele trabalho do conselho até 15 de junho deste ano, seguindo os decretos do 41 
governo. A conselheira CLÁUDIA QUEIROZ parabenizou a equipe que vem fazendo o 42 
trabalho de acompanhamento das receitas e redução de custos. Por último, foi comunicado 43 
sobre os editais de licitação identificados pela equipe de fiscalização do CAU/RN, editais que 44 
estavam contemplando a participação das empresas de engenharia e não estariam 45 
contemplando as empresas de arquitetura também; para isso, este conselho enviou ofícios e 46 
entrou em contato com responsáveis para dar orientações sobre as atribuições dos 47 
profissionais arquitetos e urbanistas.  48 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ informou sobre as 49 
reuniões virtuais, iniciando sobre as duas reuniões do comitê de crise, onde os membros do 50 
comitê avaliam as necessidades de cada CAU e sugere ações para incentivar o mercado. O 51 
CAU/BR vem observando o cenário de contingenciamento dos CAU/UF´s, que na sua maioria 52 
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vem atingindo mais que 25%, e informou que o CAU/BR também irá fazer consulta ao TCU 53 
quanto ao uso do superávit. A conselheira citou sobre as reuniões que discutem sobre a 54 
utilização de cartão de crédito como possibilidade de pagamento dos boletos gerados no 55 
sistema. Também comentou sobre as novidades da resolução 184 e suas críticas, e informou 56 
que a data de vigência desta resolução foi prorrogada. A CPP está discutindo sobre habitação 57 
de interesse social. A CEPUA está revisando a Carta aos Candidatos em conjunto com o 58 
CEAU. A CEP continua as discussões sobre as atribuições do profissional de acordo com a 59 
diretriz curricular. O presidente LUCIANO BARROS comentou sobre a importância do registro 60 
do trabalho dos arquitetos, na forma do RRT, e também falou do mercado de trabalho na área 61 
de habitação de interesse social, da importância de se disseminar a informação sobre essa 62 
atuação. 63 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 64 
coordenadora da comissão, CLÁUDIA QUEIROZ, informou sobre a reunião com a cosern, e 65 
listou os temas das próximas lives para conhecimento dos demais conselheiros. A conselheira 66 
EUNÁDIA CAVALCANTE complementou com informes sobre o ensino remoto nas instituições 67 
privadas e públicas, e disse que a UFRN irá dar início às atividades optativas e facultativas, 68 
até a retomada do semestre. O presidente LUCIANO BARROS, comentou acerca de uma 69 
fiscalização do TCU no CAU/RO, onde foi exigido que o conselho apresentasse um Plano de 70 
Fiscalização. Portanto, o presidente LUCIANO BARROS solicitou à gerência técnica deste 71 
CAU/RN que elabore um plano de fiscalização com rotina sistemática, de forma a antecipar-72 
se diante uma possível exigência desse documento futuramente. 73 

4.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador MATHEUS DUARTE 74 
comunicou que na próxima semana a comissão estará se reunindo em sala virtual para análise 75 
de novos processos. 76 

4.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A coordenadora 77 
CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou que a comissão elaborou e divulgou notas públicas (com 78 
orientações acerca da participação da sociedade) direcionadas as instituições e prefeituras 79 
que estão tratando de plano diretor. 80 

4.6.  Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): O coordenador ANDRÉ 81 
ALVES informou que a comissão deverá se reunir na próxima semana para retomar as 82 
atividades relacionadas ao Athis, com a participação dos demais conselheiros convidados.  83 

4.7.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede: O gerente geral Glauco Gobbato 84 
comunicou sobre o andamento do processo na Semurb, citou que foi identificada uma 85 
divergência de informação sobre a área, mas já foi resolvido e o processo mantem-se no fluxo 86 
previsto. 87 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição, 88 
o conselheiro ANDRÉ ALVES fez um pronunciamento sobre o trabalho realizado pela equipe 89 
de colaboradores do conselho durante a pandemia, parabenizando a todos pelos esforços 90 
inclusive citando as atividades realizadas fora do expediente normal de trabalho, em especial 91 
ao gerente geral Glauco Gobbato. Sem mais manifestações, agradeceu a presença de todos 92 
e declarou encerrada a 101ª Reunião Plenária Ordinária. 93 

 
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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