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ATA DA 97ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28.01.2020 1 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 97ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da 3 
sede do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a condução do Presidente LUCIANO LUIZ 4 
PAIVA DE BARROS, com a presença dos Conselheiros(as) Estaduais: ANDRÉ FELIPE 5 
MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, MATHEUS JAQUES DE 6 
CASTRO RIBEIRO DUARTE, MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES, WANDERLÂNIA 7 
LIMA DA SILVA, AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANITA ALVES DE MEDEIROS, 8 
HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS e RICARDO SOUZA MARQUES; Conselho 9 
Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: ANA MÍRIAM MACHADO, 10 
presidente do IAB/RN; NILBERTO GOMES, vice-presidente do IAB/RN; FABRÍCIO LIRA, 11 
secretário do IAB/RN; FLÁVIA COSTA, representante do SINARQ/RN; e os arquitetos(as) e 12 
urbanistas JORGE LIMA, RENATA NÓBREGA e GIOVANI HUDSON; Pessoal de apoio: 13 
GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO 14 
MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; e CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. 15 
Justificaram suas ausências os Conselheiros(as) convocados(as): EUNÁDIA SILVA 16 
CAVALCANTE. 17 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente LUCIANO BARROS, após verificação do 18 
quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do Hino, faz 19 
a leitura da pauta. 20 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 96ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 21 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 22 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. 23 
A Ata 96ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por 24 
unanimidade. 25 
3.  ORDEM DO DIA: 26 
3.1.  Eleição de Vice-Presidente do CAU/RN para o mandato 2020: Conforme Art. 146 27 
do Regimento Interno deste conselho, o Presidente LUCIANO BARROS fez a indicação do 28 
Conselheiro ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES para recondução do mandato como Vice-29 
Presidente do CAU/RN. O presidente LUCIANO BARROS colocou em votação e os demais 30 
conselheiros aprovaram por unanimidade. 31 
3.2.  Instituição da Comissão Eleitoral - CE/RN e eleição dos membros da CE/RN: O 32 
Presidente LUCIANO BARROS comunicou aos presentes sobre o regulamento eleitoral para 33 
2020, e informou que, atendendo ao chamamento que o CAU/RN publicou abrindo inscrições 34 
para arquitetos(as) interessados em compor a comissão eleitoral deste conselho, fizeram-se 35 
presentes nesta plenária os arquitetos: JORGE LIMA, RENATA NÓBREGA, e GIOVANI 36 
HUDSON. Não atingindo o número mínimo necessário de membros, o presidente LUCIANO 37 
BARROS indicou para compor a CE/RN alguns outros arquitetos, que aceitaram o convite 38 
previamente, ficando portanto a comissão formada pelos seguintes membros: JORGE 39 
FERNANDO SILVA DE LIMA (titular e coordenador) e RENATA NÓBREGA DE SOUZA 40 
(suplente), DENISE FERREIRA QUEIROZ DE MELO (titular e coordenadora adjunta) e 41 
GIOVANI HUDSON SILVA PACHECO (suplente), FABRÍCIO AMORIM MIRANDA OLIVEIRA 42 
(titular) e ALDO MEDEIROS JÚNIOR (suplente). O presidente LUCIANO BARROS colocou 43 
em votação e os demais conselheiros aprovaram a composição da CE/RN por unanimidade. 44 
(ANEXO I). 45 
3.3.  Intenção de Instituição da Comissão Temporária para Equidade de Gênero: O 46 
presidente LUCIANO BARROS deu a palavra à conselheira federal PATRÍCIA LUZ, que veio 47 
solicitar a apreciação da intenção de criação de comissão temporária para a equidade de 48 
gênero neste CAU/RN. A conselheira federal explanou sobre a comissão que foi instituída no 49 
CAU/BR para promover a equidade de gênero em todas as suas instâncias organizacionais e 50 
em seu relacionamento com a sociedade, seguindo os princípios definidos pelo Pacto Global 51 
da Organização das Nações Unidas (ONU) e a ONU Mulheres, e solicitou que o CAU/RN 52 
também siga o exemplo criando esta comissão na esfera deste conselho estadual. Os 53 
arquitetos e urbanistas presentes na reunião discutiram sobre o assunto, e demonstraram 54 
interesse em participar da comissão as arquitetas e urbanistas Wanderlânia Lima, Eunádia 55 
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Cavalcante, Anita Alves, e Flávia Costa. A presidente do IAB/RN, Ana Míriam informou que 56 
irá consultar os membros da entidade para também indicar um representante para esta 57 
comissão. Por fim, o presidente LUCIANO BARROS, comunicou que em razão da extensão 58 
do tema abordado, as discussões sobre esse contexto deverão ter sua continuidade na 59 
próxima plenária, para definição de todos os membros e homologação da mesma, seguindo 60 
os trâmites regimentais. 61 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  62 
4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS, informou a todos os presentes os 63 
valores da anuidade de 2020, que foi estabelecido em R$ 571,41 (quinhentos e setenta e um 64 
reais e quarenta e um centavos), e informou sobre os tipos de descontos para o pagamento. 65 
O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao gerente geral GLAUCO GOBBATO, que 66 
fez uma apresentação de proposta de plano de trabalho para 2020. Os conselheiros 67 
discutiram e deram sugestões em vários itens da apresentação, principalmente acerca da 68 
representação e participação do conselho em outras entidades da área, os arquitetos Flávia 69 
Costa e Fabrício Lira também opinaram sobre os caminhos para conseguir essas 70 
participações. Os conselheiros também citaram a importância da participação do Colegiado 71 
de Entidades para atuar nas ações práticas, e salientaram a necessidade de implementar o 72 
CEAU novamente. Em seguida, o presidente LUCIANO BARROS citou sobre a participação 73 
deste conselho em reuniões sobre plano diretor de diversos munícipios, e sugeriu que seja 74 
criada uma comissão temporária para tratar dos planos diretores, com membros conselheiros 75 
e/ou não conselheiros para representar o conselho nas reuniões. Os conselheiros discutiram 76 
sobre o assunto e concordaram em continuar o debate na próxima reunião plenária para 77 
definição dos arquitetos e urbanistas que irão fazer parte dessa comissão temporária. 78 
4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ informou sobre as 79 
composições e novos membros de comissões do CAU/BR para o ano 2020. A conselheira 80 
reafirmou a importância da criação da comissão de equidade de gênero no CAU/RN, o gerente 81 
geral fez leitura de uma demanda da CTEG do CAU/BR, e os conselheiros sugeriram entrar 82 
em contato com a arquiteta e urbanista Viviane Teles para participar da comissão, entre outras 83 
formas de participações. 84 
4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 85 
(COAPF): O coordenador da comissão ANDRÉ ALVES, comunicou sobre as ações da 86 
comissão, informou sobre o reajuste salarial dos colaboradores deste conselho que ficou em 87 
4,48% utilizando-se do INPC acumulado, e citou a revisão para elaboração de novo normativo 88 
para pagamento de diárias que deverá ser apresentado na próxima reunião plenária. O 89 
conselheiro também sugeriu que cada coordenador elabore um relatório de prestação de 90 
contas da gestão para o triênio 2018-2020. 91 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 92 
coordenadora CLÁUDIA SEREJO, informou que a comissão iniciou o ano com a elaboração 93 
do plano de metas de fiscalização, o plano está em construção e deverá ser apresentado 94 
posteriormente. A conselheira EUNÁDIA CAVANCANTE comentou sobre propostas para 95 
diretrizes curriculares. 96 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador MATHEUS DUARTE, 97 
informou que a comissão se reuniu para dar andamento as pendências. 98 
5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 99 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 97ª Reunião 100 
Plenária Ordinária. 101 
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