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ATA DA 110ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23.02.2021 1 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 2 
horas, reuniram-se para a 110ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala de 3 
reuniões virtual pelo programa da Microsoft Teams, sob a condução do Presidente JOSÉ 4 
JEFFERSON DE SOUSA, os Conselheiros(as) Estaduais: AULO ANDRE LEITE DE 5 
AQUINO, EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE, NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA, 6 
HUGO FREDERICO FARIAS DE MEDEIROS, ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA, RENATO 7 
SAVALLI, CÍNTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS, DANIELLE CAROLINE DE SÁ 8 
XAVIER, e JULIANO SILVA DE VASCONCELOS LEITE. Conselho Federal: PATRÍCIA 9 
SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: não houve presença de convidados; Pessoal de 10 
apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; 11 
LILIAN BRITO, gerente técnica, CARINA COUTINHO, Secretária Executiva, e Assessoria 12 
de Comunicação. Antes de dar início aos trabalhos, para demonstrar respeito e admiração 13 
pelo trabalho do arquiteto e professor MARCONI GREVI, o presidente JOSÉ JEFFERSON 14 
pediu um minuto de silêncio. 15 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente JOSÉ JEFFERSON, após verificação 16 
do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do 17 
Hino, faz a leitura da pauta. 18 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 109ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 19 
(VIRTUAL): O presidente JOSÉ JEFFERSON perguntou aos presentes se os mesmos 20 
teriam alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, 21 
e põe em votação. A Ata da 109ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos 22 
conselheiros presentes por unanimidade. 23 
3.  ORDEM DO DIA: 24 
3.1.  DISTRIBUIR PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1000092249 - GUTH 25 
ENGENHARIA: O presidente JOSÉ JEFFERSON deu a palavra à gerente técnica LILIAN 26 
BRITO e à conselheira EUNÁDIA CAVALCANTE, que fizeram breve relato sobre o 27 
processo de fiscalização em questão, e em seguida o presidente distribuiu o processo 28 
para análise à conselheira NATÁLIA MABEL. 29 
3.2.  APROVAR A CRIAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA TEMÁTICA DE 30 
PATRIMÔNIO (CTTP): O presidente JOSÉ JEFFERSON deu a palavra à conselheira 31 
ANA ZÉLIA que veio solicitar a apreciação da intenção de criação de Comissão 32 
Temporária Temática de Patrimônio. A conselheira ANA ZÉLIA explanou que a comissão 33 
visa tratar sobre a preservação e proteção do patrimônio arquitetônico no âmbito do 34 
estado do Rio Grande do Norte, bem como o desenvolvimento de ações educativas, 35 
orientativas e preventivas sobre o tema. O presidente JOSÉ JEFFERSON colocou em 36 
votação e os demais conselheiros aprovaram por unanimidade a criação dessa comissão. 37 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  38 
4.1.  Da Presidência: O presidente JOSÉ JEFFERSON deu início aos informes citando 39 
o envio de alguns ofícios, ofício nº 06/2021 para Semurb (sobre nomeações para cargos 40 
de comissão), ofício nº 11/2021 para Secretaria de Defesa Social (denúncia), e ofício nº 41 
13/2021 para CAU/BR (ação judicial do IFRN). Também comunicou sobre a participação 42 
do conselho em diversas reuniões ocorridas neste mês de fevereiro, com órgãos e 43 
entidades parceiras para tratar de assuntos de interesse da categoria. O presidente 44 
seguiu a pauta, dando a palavra à Gerente técnica, LILIAN BRITO, que apresentou em 45 
tela o projeto para adequação à acessibilidade na sede deste conselho. O presidente 46 
informou que pretende executar a reforma ainda este ano, e a equipe deverá dar 47 
seguimento ao processo para licitação da obra em questão. Continuando, o presidente 48 
JOSÉ JERFFERSON, comunicou sobre o ressarcimento de anuidade aos profissionais 49 
que efetuaram o pagamento antes da suspensão do reajuste, o gerente geral GLAUCO 50 
GOBBATO, avisou que o CAU/RN já realizou alguns ressarcimentos, pois alguns 51 
profissionais fizeram solicitação via protocolo siccau e o CAU/RN providenciou a 52 
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devolução do valor via PIX. O gerente geral acrescentou que o CAU/BR deverá definir o 53 
procedimento para o ressarcimento da anuidade paga antes da suspensão do reajuste 54 
durante a plenária que irá ocorrer nos próximos dias, e somente após essa definição por 55 
parte do CAU/BR é que este conselho poderá então dar publicidade para o assunto. O 56 
presidente seguiu a pauta explicando que a pendência de transferência de acervo de 57 
profissionais arquitetos que ainda se encontram no sistema do CREA/RN, deverá ser 58 
sanada em breve com o pagamento desse serviço de transferência, a negociação se 59 
encontra em andamento. O conselheiro citou a criação do whatsapp business para 60 
compartilhamento de notícias, que já está em funcionamento e tendo boa adesão, e 61 
informou que posteriormente será ativada a mesma ferramenta para o setor de 62 
atendimento e fiscalização. 63 
4.2 Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRÍCIA LUZ descreveu as ações 64 
as quais ela participa no âmbito do CAU/BR, como a apresentação dos 100 dias de 65 
gestão, ações sobre o exercício profissional, e exercício ilegal da profissão. A conselheira 66 
também citou sobre as revisões das resoluções 21 e 47, citou que está em andamento a 67 
regulamentação do RRT Provisório, mencionou sobre a resolução que trata de 68 
procedimentos fiscalizatórios, e ressaltou que a comissão também está atuando na 69 
revisão do novo formulário de RRT. 70 
4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 71 
(COAPF): A coordenadora da comissão NATÁLIA MABEL, fez relato das rotinas da 72 
comissão durante esse início de gestão. 73 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 74 
coordenadora da comissão ANA ZÉLIA, fez relato das rotinas da comissão durante esse 75 
início de gestão. 76 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador da comissão AULO 77 
AQUINO, fez relato das rotinas da comissão durante esse início de gestão. 78 
5.  ENCERRAMENTO: O presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à 79 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 80 
110ª Reunião Plenária Ordinária. 81 
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