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ATA DA 98ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28.02.2020 1 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 98ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões 3 
da sede do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a condução do Presidente LUCIANO 4 
LUIZ PAIVA DE BARROS, com a presença dos Conselheiros(as) Estaduais: DORIAN 5 
JORGE FREIRE DE ANDRADE, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, 6 
EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, DANIEL NICOLAU DE VASCONCELOS PINHEIRO, 7 
MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, RICARDO SOUZA MARQUES, 8 
AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, ANA CLARA MADRUGA DE ALMEIDA, HENRIQUE 9 
SÉRGIO MACEDO RAMOS; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO; 10 
Convidados: FRANCISCO DA ROCHA B. JÚNIOR, arquiteto e urbanista; Pessoal de 11 
apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; 12 
JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, e 13 
CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. Justificaram suas ausências os 14 
Conselheiros(as) convocados(as): MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES, 15 
WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, ALEXANDRE ARAÚJO DA SILVA LOPES, e ANDRÉ 16 
FELIPE MOURA ALVES. 17 

1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente LUCIANO BARROS, após 18 
verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 19 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 20 

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 97ª 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 23 
votação. A Ata 97ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 24 
presentes por unanimidade. 25 

3.  ORDEM DO DIA: 26 

3.1.  Homologar a criação da Comissão Temporária de Equidade de Gênero: O 27 
Presidente LUCIANO BARROS fez leitura da proposta para criação de comissão 28 
temporária de Equidade de Gênero para o CAU/RN, demanda solicitada na plenária 29 
anterior pela conselheira federal PATRÍCIA LUZ, apresentando as devidas justificativas e 30 
definição de membros. A composição tem no momento quatro arquitetas e urbanistas, 31 
porém, aguardando indicação de representante do IAB/RN para assento do quinto 32 
membro da comissão. O presidente colocou em votação, e os demais conselheiros 33 
aprovaram por unanimidade a criação da comissão temporária. 34 

3.2.  Relato e Voto do Processo Fiscalizatório nº 1000058233/2017: O Presidente 35 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro estadual AULO AQUINO, o qual fez 36 
leitura do relato e voto referente ao processo nº 1000058233/2017. O relator votou pela 37 
manutenção da decisão da CEFEP/RN. O presidente colocou em votação, e os demais 38 
conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 39 

3.2.  Distribuição de Processo Fiscalizatório nº 1000066372/2018: O Presidente 40 
LUCIANO BARROS fez relato sobre o processo nº 1000066372/2018, e o distribuiu ao 41 
conselheiro estadual DANIEL NICOLAU para elaboração do relato e voto. 42 

4.  COMUNICADOS e INFORMES:  43 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS convidou à mesa, o arquiteto 44 
e urbanista Francisco Júnior, para apresentar em tela as informações sobre o primeiro 45 
produto do projeto Athis 2019 do CAU/RN. Continuando a reunião, o presidente fez breve 46 
relato sobre os assuntos discutidos no Fórum de Presidentes e Plenária Ampliada que 47 
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ocorreram nos dias 13 e 14 de fevereiro em Brasília. Em seguida, os conselheiros 48 
discutiram a necessidade de realização de visitas a deputados federais e senadores para 49 
discutir sobre a PEC 108, afim de explanar a importância da existência e atuação dos 50 
conselhos profissionais, o gerente geral Glauco Gobbato deverá iniciar os contatos para 51 
os agendamentos desses encontros. O presidente LUCIANO BARROS solicitou aos 52 
conselheiros presentes, indicações de arquitetos e urbanistas que possam ter interesse 53 
em participar de uma comissão temporária para representatividade do CAU/RN em 54 
reuniões sobre plano diretor dos municípios. Os conselheiros e equipe de apoio deverão 55 
analisar o formato dessa comissão, e até pensar em outras formas de representatividade, 56 
para que o assunto tenha continuidade na próxima plenária.  57 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ relatou sobre os 58 
trâmites da PEC 108 e reforçou a importância do conselho estadual de se aproximar das 59 
bancadas federais para falar sobre esse assunto. A conselheira também citou as ações 60 
da CEP/BR, a qual vem realizando um enxugamento das receitas nas atividades da 61 
comissão, conforme solicitado pelo CAU/BR, e mencionou a aliança das comissões no 62 
CAU/BR com o intuito de evitar conflitos de normas entre as deliberações. 63 

4.3 Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A 64 
coordenadora da comissão CLÁUDIA SEREJO e os demais membros, apresentaram aos 65 
conselheiros presentes, texto de uma carta que foi elaborada durante a reunião da 66 
comissão, afim de externar preocupação sobre o processo de revisão do plano diretor de 67 
Natal. O documento foi lido pelo conselheiro estadual HENRIQUE RAMOS, os demais 68 
conselheiros fizeram algumas considerações e sugestões, e foi concordado que a versão 69 
final dessa carta aberta será concluída e publicada para conhecimento da sociedade no 70 
próximo dia útil, 02.03.2020. 71 

4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 72 
coordenadora da comissão CLÁUDIA SEREJO, comentou sobre as palestras realizadas 73 
pelo CAU/RN no “Café com Arquitetura” que ocorreu no dia 20.02 na sede do conselho, 74 
e apresentou a nova campanha, chamada “Cau+Perto”, onde o conselho se desloca para 75 
os escritórios de arquitetura afim de realizar atendimento aos profissionais da área. A 76 
conselheira também informou sobre a ida de colaboradores da gerência técnica do CAU 77 
ao município de Mossoró para atendimento de biometria e Cau+Perto, como também 78 
realizar fiscalização na região, essa ação irá contar com a participação do IAB/RN. A 79 
conselheira estadual EUNÁDIA CAVALCANTE comunicou que entrou em contato com a 80 
CEF/BR para conversar sobre as diretrizes curriculares no âmbito do MEC, e repassou 81 
que a comissão federal está programando um seminário para treinamento das comissões 82 
estaduais, previsto para acontecer no segundo trimestre. 83 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 84 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 85 
98ª Reunião Plenária Ordinária. 86 

 

 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 
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