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ATA DA 103ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24.07.2020 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 103ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de 3 
reuniões virtual (imagem da tela em anexo) pelo sistema Google Meet através do link 4 
https://meet.google.com/wrp-qpxw-jra sob a condução do Presidente LUCIANO LUIZ 5 
PAIVA DE BARROS, os Conselheiros(as) Estaduais: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, 6 
ANITA ALVES DE MEDEIROS, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE, HENRIQUE 7 
SÉRGIO MACEDO RAMOS, AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO, e ANA CLARA 8 
MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE 9 
MACEDO; Convidados: não houve presença de convidados;  10 

Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor 11 
Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, gerente 12 
técnica, CARINA COUTINHO, Secretária Executiva, e Assessoria de Comunicação. 13 

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

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 102ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 17 
(VIRTUAL): O presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos 18 
teriam alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, 19 
e põe em votação. A Ata da 102ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi aprovada 20 
pelos conselheiros presentes por unanimidade. 21 
3.  ORDEM DO DIA: 22 
3.1.  Distribuição do Processo referente ao Protocolo nº 899068/2019 (RRT 23 
Derivado Retificador nº 8434472 do profissional Neio Archanjo): O presidente deu a 24 
palavra para a gerente técnica Lilian Brito, que explanou sobre o protocolo. O presidente 25 
LUCIANO BARROS distribuiu o protocolo ao conselheiro estadual HENRIQUE RAMOS 26 
para elaboração do relato e voto. 27 
3.2.  Distribuição do Processo de Fiscalização nº 1000078939/2019: O presidente 28 
deu a palavra para a gerente técnica Lilian Brito, que fez esclarecimentos sobre o 29 
processo fiscalizatório. O presidente LUCIANO BARROS distribuiu o processo ao 30 
conselheiro estadual ANDRÉ ALVES para elaboração do relato e voto. 31 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  32 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao gerente geral, 33 
Glauco Gobbato, que apresentou planilha de acompanhamento das receitas e despesas 34 
com projeção para 2020. Em seguida, o presidente LUCIANO BARROS informou sobre o 35 
crime cibernético que atingiu a empresa Vert a qual opera o sistema do conselho, esse 36 
ataque por hackers fez com que a empresa suspendesse o compartilhamento para 37 
preservação dos dados, deixando o sistema siccau inoperante por alguns dias. A empresa 38 
Vert fez boletim de ocorrência na polícia, e o crime está sendo investigado. A conselheira 39 
federal PATRÍCIA LUZ, também fez relato sobre o assunto, informou que o siccau já voltou 40 
a funcionar, mas alguns sites de CAU/UF´s ainda estão suspensos. O presidente 41 
comentou que durante a reunião do fórum de presidentes, ele fez um questionamento 42 
sobre a empresa Vert ou o Conselho serem acionados por algum profissional que tenha 43 
sido prejudicado financeiramente em razão do sistema estar fora do ar, o jurídico do 44 
CAU/BR respondeu explicando que o contrato de prestação de serviço entre a Vert e o 45 
CAU possui uma cláusula em que já se encontra disponível em conta bancária o valor de 46 
5% do valor contratual para cobrir possíveis pedidos de indenização. O conselheiro 47 
ANDRÉ ALVES sugeriu que o CAU/RN faça uma publicação nas redes sociais 48 
atualizando aos profissionais sobre isso, informando o que voltou ao funcionamento e o 49 
que ainda está suspenso, quais as providências estão sendo tomadas e como ter acesso 50 
ao sistema. 51 
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4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ atualizou as sobre as 52 
discussões e ações dentro das comissões no CAU/BR, informou sobre o ataque 53 
cibernético o qual ocasionou a suspensão do sistema do conselho, e citou a elaboração 54 
do Manual de fiscalização, que está em andamento pelo CAU/BR.  55 

4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 56 
(COAPF): O coordenador da comissão ANDRÉ ALVES, informou sobre as ações da comissão 57 
em relação ao acompanhamento das arrecadações, e reprogramação financeira do ano 2020. 58 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 59 
conselheira ANA CLARA, membro da comissão, solicitou aos demais conselheiros 60 
sugestões de temas e palestrantes para o próximo Café com Arquitetura. A conselheira 61 
ANITA ALVES se colocou à disposição para participar do Café com o tema “arquitetura e 62 
o conforto ambiental”, em parceria com o conselheiro RICARDO MARQUES. A gerente 63 
técnica, Lilian Brito, apresentou o plano de retomada das atividades presenciais do setor 64 
de atendimento e fiscalização. 65 

4.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro HENRIQUE RAMOS 66 
informou que os membros da comissão estão com alguns processos em análise, seguindo 67 
o trâmite habitual. A conselheira federal PATRÍCIA LUZ, fez informes do CAU/BR sobre 68 
a resolução 21, que está sendo revisada em parceria com as comissões CEP e CED no 69 
CAU/BR. 70 

4.5.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): O presidente 71 
LUCIANO BARROS, informou que o conselho vem acompanhando o treinamento dos 72 
delegados eleitos, citou a aprovação do regimento pelo Concidades, e acompanhando as 73 
reuniões das entidades que estão discutindo ações do plano diretor dos municípios. A 74 
conselheira federal PATRÍCIA LUZ comunicou que o IAB/RN reuniu-se e elaborou um 75 
documento com o posicionamento da entidade sobre o desenvolvimento e etapas da 76 
revisão do plano diretor do município de Natal, a conselheira que também é membro do 77 
IAB/RN, apresentou em tela o documento e solicitou análise de todos, caso aprovado, 78 
seria colocada também a assinatura do CAU/RN. Os conselheiros realizaram a leitura do 79 
texto e endossaram o posicionamento colocado, o presidente LUCIANO BARROS e os 80 
demais membros presentes autorizaram a publicidade do documento com a assinatura 81 
deste CAU/RN. 82 

4.6.  Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): O coordenador ANDRÉ 83 
ALVES informou que ele está seguindo com a agenda Athis e em breve deverá trazer 84 
mais informações ou até mesmo o edital. 85 

4.7.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede: O gerente geral Glauco 86 
Gobbato informou que o processo está aguardando carimbo da STTU para despacho 87 
final. 88 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 89 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 90 
103ª Reunião Plenária Ordinária 91 

 
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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