
 

 
Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova   |   CEP: 59.075-730   Natal/RN   |   Telefone: (84) 2010-2614 

www.caurn.gov.br  |   atendimento@caurn.gov.br  Página 1 de 3 

 

ATA DA 99ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27.03.2020 1 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 99ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de reuniões 3 
virtual (imagem da tela em anexo) pelo sistema Cisco Webex Meeting através do link 4 
https://meetingsamer5.webex.com/join/gerenciageral, sob a condução do Presidente 5 
LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, os Conselheiros(as) Estaduais: ANDRÉ FELIPE 6 
MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA SILVA 7 
CAVALCANTE, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, MARIA DAS 8 
GRAÇAS CARDOSO LOPES, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, AULO ANDRÉ LEITE 9 
DE AQUINO, e HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS; Conselho Federal: PATRÍCIA 10 
SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: não houve presença de convidados; Pessoal de 11 
apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; 12 
JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, 13 
CARINA COUTINHO, Secretária Executiva, 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 98ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: O 18 
presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 19 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 20 
votação. A Ata 98ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros 21 
presentes por unanimidade. 22 

3.  ORDEM DO DIA: 23 

3.1.  Alterar data de reunião plenária ordinária nº 100: O Presidente LUCIANO 24 
BARROS fez a proposta de alteração da data da reunião plenária ordinária nº 100, antes 25 
prevista para ocorrer no dia 17.04.2020. O gerente geral Glauco Gobbato explicou que a 26 
data final de entrega do relatório de gestão 2019 será em 24.04.2020, e, portanto, seria 27 
necessário apresentar o documento em plenária posterior a esta data. O presidente 28 
LUCIANO BARROS fez então a proposta da data 28.04.2020 (terça-feira) às 16h, para 29 
realização da plenária ordinária nº 100 deste CAU/RN. O presidente colocou em votação, 30 
e os demais conselheiros aprovaram por unanimidade. 31 

3.2.  Aprovar portaria que trata de reajuste de diárias: O Presidente LUCIANO 32 
BARROS deu a palavra ao coordenador da COAPF/RN, ANDRÉ ALVES, o qual fez leitura 33 
da deliberação nº 07/2020-COAPF/RN, a qual foi colocada em tela compartilhada 34 
juntamente com portaria nº 02/2020 (enviada previamente via e-mail aos conselheiros). 35 
Os conselheiros fizeram a leitura, deram algumas sugestões para complementação do 36 
texto da portaria, e o documento foi alterado simultaneamente. Por fim, o presidente 37 
colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o ato normativo por 38 
unanimidade. 39 

3.3.  Aprovar divulgação de documento com orientações aos profissionais que 40 
decidam suspender suas atividades em curso junto aos contratantes e clientes: O 41 
Presidente LUCIANO BARROS colocou em tela, documento com título “Dicas para 42 
enfrentamento das situações causadas pela necessidade de suspensão da prestação dos 43 
serviços de arquitetura e urbanismo por profissionais e empresas” (enviado previamente 44 
via e-mail aos conselheiros). Os conselheiros fizeram leitura do conteúdo e tiveram muitas 45 
dúvidas, algumas alterações no texto foram feitas simultaneamente, mas os conselheiros 46 
solicitaram mais tempo para maior reflexão sobre as informações colocadas. O presidente 47 
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LUCIANO BARROS sugeriu que o documento continuasse sendo discutido entre os 48 
conselheiros nos próximos dias até que seja concluído para divulgação, os demais 49 
conselheiros concordaram em unanimidade. 50 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  51 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS iniciou seus informes falando 52 
da decisão do CAU/BR para prorrogação da data do pagamento da anuidade para 31/07.  53 
Sobre essa realidade de arrecadação, o presidente solicitou ao gerente administrativo-54 
financeiro que colocasse em tela um panorama atualizado da arrecadação do CAU/RN, 55 
para análise de todos, e comunicou que o conselho diretor deverá se reunir nos próximos 56 
dias para discutir essa pauta para encaminhamento de solicitações ao CAU/BR. Os 57 
conselheiros também fizeram comentários positivos acerca da videoconferência, falando 58 
de como a reunião está sendo proveitosa mesmo à distância, e fizeram reflexão de como 59 
é possível economizar com diárias se os conselheiros usarem mais essa prática de 60 
reuniões virtuais. 61 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ relatou sobre a 62 
preocupação que a gestão do CAU/BR está tendo com a situação financeira dos 63 
CAU/UF´s com a pandemia do novo corona vírus. A conselheira também comentou sobre 64 
como está sendo o funcionamento do CAU/BR nesse período de isolamento social, e citou 65 
as pautas das reuniões de comissões as quais a conselheira é membro, e que estão 66 
ocorrendo também no formato online, algumas pautas são a revisão de algumas 67 
resoluções, normatização para reuniões virtuais, criação de indicadores, relatório de 68 
transição de gestão, e portal da transparência, entre outros assuntos. 69 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 70 
coordenadora da comissão CLÁUDIA SEREJO, deu a palavra à gerente técnica Lilian 71 
Brito para apresentar em tela uma planilha com o quantitativo e tipos de atendimentos 72 
que o setor vem realizando durante o teletrabalho, citou sobre as divulgações nos meios 73 
de comunicação do conselho para orientação do público de como está sendo estruturado 74 
o atendimento dos diversos setores do CAU/RN. A fiscalização está sendo realizada de 75 
forma virtual analisando as informações divulgadas em redes sociais. A conselheira 76 
EUNÁDIA CAVALCANTE comentou a importância de orientar as instituições de ensino 77 
acerca do limite de carga horária de aulas virtuais permitida para cursos da modalidade 78 
presencial de arquitetura e urbanismo. 79 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 80 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 81 
99ª Reunião Plenária Ordinária. 82 
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