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ATA DA 105ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30.09.2020 1 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, reuniram-2 
se para a 105ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de reuniões virtual 3 
(imagem da tela em anexo) pelo sistema Google Meet através do link 4 
https://meet.google.com/izg-gszo-pun sob a condução do Presidente LUCIANO LUIZ PAIVA 5 
DE BARROS, os Conselheiros(as) Estaduais: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA 6 
FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, MATHEUS JAQUES DE CASTRO RIBEIRO DUARTE, 7 
MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO LOPES, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, E HENRIQUE 8 
SÉRGIO MACEDO RAMOS; Conselho Federal: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO; 9 
Convidados: não houve presença de convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, 10 
Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente 11 
Administrativo-Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, CARINA COUTINHO, Secretária 12 
Executiva, e Assessoria de Comunicação. 13 

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

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 104ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 17 
(VIRTUAL): O presidente LUCIANO BARROS perguntou aos presentes se os mesmos teriam 18 
alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 19 
votação. A Ata da 104ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi aprovada pelos 20 
conselheiros presentes por unanimidade. 21 
3.  ORDEM DO DIA: 22 
3.1.  Relato e Voto referente ao Protocolo Nº 899068/2019 (RRT Derivado Retificador 23 
Nº 8434472 do Profissional Néio Archanjo). O conselheiro HENRIQUE RAMOS fez a leitura 24 
do relato e voto referente ao protocolo nº 899068/2019. Em seguida o presidente LUCIANO 25 
BARROS colocou em votação, os demais conselheiros aprovaram o documento com exceção 26 
da conselheira MARIA DAS GRAÇAS que se absteve do voto. Ficando aprovado o Relato e 27 
Voto em questão. 28 
3.2.  Relato e Voto referente ao Processo de Fiscalização nº 1000078939/2019: O 29 
conselheiro ANDRÉ ALVES fez a leitura do relato e voto referente ao processo de fiscalização 30 
nº 1000078939/2019 com suas devidas considerações. Em seguida o presidente LUCIANO 31 
BARROS colocou em votação, os demais conselheiros aprovaram o documento por 32 
unanimidade. 33 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  34 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS informou sobre o processo de 35 
implantação do novo Siccau, o qual vem apresentando muitas inconsistências e que 36 
resultaram em um aumento de demanda e reclamações no setor de atendimento do conselho, 37 
o presidente aproveitou para agradecer a todo o corpo técnico do CAU/RN, pelos esforços 38 
para que os profissionais tivessem o menor impacto para desenvolver suas atividades e 39 
atender às suas necessidades. A conselheira federal PATRÍCIA LUZ parabenizou a forma 40 
como o CAU/RN vem lidando com essa situação, e informou que o CAU/BR criou um comitê 41 
técnico de apoio ao CSC, com funcionários indicados pelo fórum de presidentes, para auxiliar 42 
na resolução dos problemas que estão surgindo no sistema. O conselheiro estadual 43 
HENRIQUE RAMOS comentou sobre a importância de a conselheira federal estar envolvida 44 
nessas ações, e enfatizou a necessidade de existir outra forma de emitir RRT´s, para usar 45 
situações como esta. O presidente LUCIANO BARROS citou que alguns conselhos 46 
implantaram um meio alternativo de emitir RRT´s, e o gerente geral GLAUCO GOBBATO 47 
informou que este CAU/RN criou um modelo de RRT provisório para que possamos utilizar 48 
durante essa pane no sistema, porém o sistema voltou a funcionar e não chegamos ao 49 
momento de usar esse formato. O próximo item da pauta foi Athis 2020, o presidente 50 
LUCIANO BARROS deu a palavra ao conselheiro responsável pelo projeto, ANDRÉ ALVES, 51 
que comunicou o lançamento do edital para Athis 2020 com inscrições já abertas, para o 52 
processo seletivo de escolha de projeto de arquitetura para benfeitorias no prédio da 53 
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Associação de Moradores do Conjunto dos Garis, Zona Norte do município de Natal/RN. Em 54 
seguida, o presidente citou sobre o relatório de gestão que deverá contemplar dados 55 
importantes da gestão atual, o apoio do gerente geral facilitou a integração das atividades e 56 
alinhamento da equipe. Os demais conselheiros comentaram a importância do relatório para 57 
que a próxima gestão possa compreender e dar continuidade às ações, citaram que os dados 58 
deverão se tornar públicos para conhecimento dos arquitetos, parabenizaram o crescimento 59 
deste conselho nos últimos anos, e sugeriram dar ênfase às vitórias e pontos positivos. 60 

4.2.  Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRICIA LUZ comunicou sobre as 61 
ações da CEP/BR, a comissão finalizou a análise do projeto de fiscalização e agora segue 62 
para etapa de implantação da resolução no sistema, a conselheira sugeriu o uso de manuais 63 
ao invés dos tutoriais para compartilhar as novas instruções. A conselheira federal também 64 
citou que as comissões CEP, CED e CEF estão trabalhando de forma integrada para análises 65 
sobre atribuições profissionais. 66 

4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 67 
(COAPF): O coordenador da comissão ANDRÉ ALVES informou sobre as atividades de 68 
rotina, análises de processos, acompanhamento da arrecadação, e acompanhamento da 69 
produção do relatório de gestão. 70 

4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 71 
coordenadora da comissão CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou sobre a previsão de retorno as 72 
atividades de biometria para o dia 08/10/20, informou sobre a ação do setor de fiscalização 73 
acerca da denúncia referente à divulgação da campanha publicitária “Meu Arquiteto” da 74 
empresa Tok&Stok, a empresa regularizou a situação após as orientações do conselho. A 75 
conselheira também citou sobre os pedidos de registro de título especialização em engenharia 76 
de segurança do trabalho, e solicitou aos demais conselheiros sugestões para a programação 77 
do evento “Arquitetando”. 78 

4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador da comissão, MATHEUS 79 
DUARTE comunicou sobre o levantamento de processos éticos em andamento, e citou a sua 80 
participação no “Café com Arquitetura” com a gravação de um vídeo para o canal do YouTube 81 
deste conselho, o tema abordado foi “Código de Ética”. 82 

4.6.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A coordenadora 83 
da comissão, CLÁUDIA QUEIROZ, relatou sobre a recente demolição de uma residência que 84 
marcou época, e expressou o sentimento de que a cidade está rapidamente perdendo seu 85 
patrimônio histórico. A conselheira solicitou à assessoria de comunicação que fizesse uma 86 
campanha de conscientização do patrimônio à sociedade, com matérias e depoimentos de 87 
arquitetos e urbanistas que já realizaram trabalhos com o reaproveitamento de edificações 88 
mais antigas. A coordenadora também comunicou sobre a “Carta aos Candidatos”, 89 
documento elaborado com pautas importantes e que precisam constar nas propostas de 90 
Governo dos candidatos. O gerente geral Glauco Gobbato, informou que a carta será enviada 91 
por e-mail aos candidatos de 22 municípios do RN, e posteriormente será publicada nas redes 92 
sociais de forma desmembrada em 5 importantes pontos. 93 

4.7.  Da Comissão Temporária para Reforma da Sede: O presidente LUCIANO BARROS 94 
informou que o conselho já está com o alvará de construção liberado, e agradeceu ao 95 
conselheiro AULO AQUINO pela doação da prestação de serviços para obtenção do alvará 96 
de construção. 97 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à disposição 98 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 105ª Reunião 99 
Plenária Ordinária. 100 

 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS                       CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
               Presidente do CAU/RN                         Secretária Executiva do CAU/RN 

 

mailto:atendimento@caurn.gov.br


 

 
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 3 de 3 

 

 
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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