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ATA DA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31.08.2020 1 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 104ª 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/xih-qmkn-psn sob a condução do Vice-Presidente ANDRÉ 5 
FELIPE MOURA ALVES, e presença dos Conselheiros(as) Estaduais: ARTHUR 6 
VICTTOR DE MELO SEABRA, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, EUNÁDIA 7 
SILVA CAVALCANTE, HENRIQUE SÉRGIO MACEDO RAMOS, E DORIAN JORGE 8 
FREIRE DE ANDRADE; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO; 9 
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 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 103ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 17 
(VIRTUAL): O vice-presidente ANDRÉ ALVES 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 103ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi aprovada 20 
pelos conselheiros presentes por unanimidade. 21 
3.  ORDEM DO DIA: 22 
3.1.  Apreciação do Fechamento Contábil do 2º Trimestre do CAU/RN: O vice-23 
presidente ANDRÉ ALVES, deu a palavra ao gerente administrativo-financeiro, João 24 
Marcos, que apresentou em tela os slides com síntese de receitas, despesas e 25 
comparativos referente ao segundo trimestre contábil. Em seguida, o vice-presidente fez 26 
leitura da Deliberação COAPF nº 15/2020 a qual aprova o Fechamento Contábil do 2º 27 
Trimestre do exercício 2020 do CAU/RN. O vice-presidente colocou em votação, e os 28 
demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 29 
3.2.  Apreciação da Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação 2020 do 30 
CAU/RN: O vice-presidente ANDRÉ ALVES, deu a palavra ao gerente administrativo-31 
financeiro, João Marcos, que apresentou em tela slides com mapa estratégico da 32 
reprogramação 2020, gráficos e comparativo entre programação e reprogramação. A 33 
conselheira CLÁUDIA QUEIROZ solicitou dados comparativos com outros UF´s, e o 34 
gerente geral, Glauco Gobbato apresentou em tela uma tabela com projeção de 35 
arrecadação para todos os conselhos, e destacou que o RN deverá encerrar o ano de 36 
forma positiva. Em seguida, o vice-presidente fez leitura da Deliberação Ad Referendum 37 
nº 08/2020 datada em 17/08/2020, a qual aprova a Deliberação COAPF nº 13/2020 38 
referente à Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação 2020 do CAU/RN. O vice-39 
presidente colocou em votação, e os demais conselheiros aprovaram o documento por 40 
unanimidade. 41 
3.3.  Aprovar o documento “Planejamento das Ações Fiscalizatórias do CAU/RN”: 42 
O vice-presidente ANDRÉ ALVES, deu a palavra à gerente técnica Lilian Brito. A gerente 43 
compartilhou em tela o documento de título “Planejamento das Ações Fiscalizatórias do 44 
CAU/RN”, fez leitura do plano tático, operacional, exibiu os modelos de documentos, seus 45 
trâmites e as diretrizes para as situações da fiscalização. A conselheira federal citou sobre 46 
a demanda que deu origem ao pedido desse documento, e aproveitou para mostrar em 47 
tela, para conhecimento dos demais conselheiros, o projeto de resolução que trata da 48 
fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, elaborado pelo CAU/BR. 49 
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Em seguida, o vice-presidente ANDRÉ ALVES, retornou a ordem da pauta para colocar 50 
em votação o documento apresentado pela gerente técnica, “Planejamento das Ações 51 
Fiscalizatórias do CAU/RN”, e os demais conselheiros aprovaram o documento por 52 
unanimidade. 53 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  54 

4.1.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ citou as 55 
recomendações da CEN-CAU/BR sobre as ações de entrega da Carta aos Candidatos, 56 
durante o período de campanha eleitoral. A conselheira comunicou sobre uma resolução 57 
que trata de cobranças de anuidades, parcelamentos, descontos e pagamentos para 58 
pessoa física e jurídica. Essa resolução deverá ser aplicada em 2021. O conselheiro 59 
HENRIQUE RAMOS fez algumas perguntas e também fez comentários acerca do impacto 60 
financeiro que deverá afetar o cenário de arrecadação. 61 

4.2.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 62 
coordenadora da comissão, CLÁUDIA SEREJO, fez informes sobre as ações pós-retorno 63 
da fiscalização, e destacou que as ações estão seguindo as etapas planejadas. 64 

4.3.  Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): O coordenador ANDRÉ 65 
ALVES informou sobre o andamento do processo do Athis 2020, e citou que a equipe está 66 
trabalhando para o lançamento do edital nas próximas semanas, em cooperação com 67 
Associação Comunitária do Conjunto dos Garis. 68 

4.4.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede: O gerente geral Glauco 69 
Gobbato informou que o processo de reforma da sede continua em andamento na 70 
Semurb. 71 

5.  ENCERRAMENTO: O vice-presidente ANDRÉ ALVES colocou a palavra à 72 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 73 
104ª Reunião Plenária Ordinária. 74 

 
 

 

ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES       CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
         Vice-Presidente do CAU/RN              Secretária Executiva do CAU/RN 
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ANEXO I – LISTA DE PRESENÇA 

 

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. 
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