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ATA DA 106ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29.10.2020 1 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 2 
reuniram-se para a 106ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de 3 
reuniões virtual (imagem da tela em anexo) pelo programa da Microsoft Teams, sob a 4 
condução do Presidente LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS, os Conselheiros(as) 5 
Estaduais: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ 6 
SEREJO, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, ANITA ALVES DE 7 
MEDEIROS, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, e AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO. 8 
Conselho Federal: Não houve presença de conselheiros federais; Convidados: não 9 
houve presença de convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; 10 
HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-11 
Financeiro; LILIAN BRITO, gerente técnica, CARINA COUTINHO, Secretária Executiva, 12 
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 105ª 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 105ª Plenária Ordinária (virtual) em questão foi aprovada 20 
pelos conselheiros presentes por unanimidade. 21 
3.  ORDEM DO DIA: 22 
3.1.  Referendar Deliberação Ad Referendum Nº 09.2020 sobre “RRT Provisório”: 23 
O presidente LUCIANO BARROS compartilhou em tela a Deliberação Ad Referendum nº 24 
09/2020 que institui o RRT Provisório, para uso nos períodos de instabilidade do sistema 25 
Siccau. Em seguida o presidente LUCIANO BARROS colocou em votação, os demais 26 
conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 27 
3.2.  Apreciação da 1ª Reprogramação Extraordinária do Plano de Ação 2020 do 28 
CAU/RN: O presidente LUCIANO BARROS deu a palavra ao Gerente Administrativo 29 
Financeiro, João Marcos, que compartilhou em tela uma tabela com resumo das 30 
informações para explanação dos itens. Todos os conselheiros receberam previamente 31 
os documentos completos relativos ao assunto. A conselheira CLAUDIA QUEIROZ fez a 32 
leitura da Deliberação COAPF nº 16/2020, a qual aprova a Reprogramação Extraordinária 33 
do Plano de Ação 2020 do CAU/RN. Em seguida o presidente LUCIANO BARROS 34 
colocou em votação, os demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 35 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  36 

4.1.  Da Presidência: O presidente LUCIANO BARROS informou sobre as ações de 37 
planejamento para o VII Arquitetando, o evento será realizado pelo CAU/RN, em formato 38 
virtual, previsto para a segunda semana de dezembro, com palestras ministradas por 39 
arquitetos de renome, a diplomação dos candidatos eleitos para gestão 2021-2023 do 40 
CAU/RN deverá ser o último momento do evento, com um coquetel de encerramento. A 41 
transmissão do evento deverá ocorrer em um estúdio de gravação com toda estrutura 42 
necessária, com a presença de um mestre de cerimônias fazendo a apresentação, e a 43 
participação dos palestrantes de forma virtual. A conselheira estadual CLÁUDIA 44 
QUEIROZ pediu sugestão de nomes de profissionais para realizarem as palestras, como 45 
também temas e ideias para o evento. Em seguida, o presidente comunicou sobre o 46 
afastamento do conselheiro estadual titular, José Renato Medeiros Teles, até o final da 47 
gestão que se encerra em 31/12/2020. Continuando a pauta, o presidente LUCIANO 48 
BARROS explanou sobre o aumento de repasse ao CSC previsto para o ano de 2021, o 49 
acréscimo de 50% será discutido entre os presidentes na próxima semana, mas o 50 
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presidente já adiantou que a posição inicial é de não aprovar esse repasse, e deverá 51 
comunicar sobre as definições dessa reunião nos dias seguintes. Os conselheiros 52 
discutiram sobre o assunto e registraram o desagravo com essa postura do CAU/BR em 53 
um cenário de crise. 54 

4.2 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 55 
(COAPF): O coordenador da comissão ANDRÉ ALVES reiterou sobre o aumento de 56 
repasse do CSC, informou que a comissão permanece fazendo o levantamento de 57 
arrecadações dentro das rotinas administrativas, e registrou o pedido para que os demais 58 
conselheiros remetam as contribuições para o Relatório de Gestão trienal, para envio à 59 
assessoria de comunicação. 60 

4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 61 
coordenadora da comissão CLÁUDIA QUEIROZ, comunicou sobre as rotinas de 62 
fiscalização, e sobre o retorno do atendimento da biometria que já se encontra aberto para 63 
agendamento. 64 

4.4.  Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A 65 
coordenadora da comissão, CLÁUDIA QUEIROZ, relatou sobre recente reunião com o 66 
presidente do Iphan, e citou o recesso de reuniões para discussão de plano direto dos 67 
municípios.  68 

4.5.  Da Comissão Especial de Política Profissional (CPP): O coordenador ANDRÉ 69 
ALVES informou sobre as inscrições do Athis 2020, que foram prorrogadas, mas não está 70 
tendo procura dos profissionais, pois os mesmos estariam com dificuldades em entender 71 
o edital. O coordenador sugeriu rever os documentos, e enxugar o processo.  72 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente LUCIANO BARROS colocou a palavra à 73 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 74 
106ª Reunião Plenária Ordinária. 75 

 

 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS                       CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
               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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