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ATA DA 112ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27.04.2021 1 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 2 

horas, reuniram-se para a 112ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu em sala 3 

de reuniões virtual pelo programa da Microsoft Teams, sob a condução do Presidente 4 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, os Conselheiros(as) Estaduais: AULO ANDRE 5 

LEITE DE AQUINO, NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA, HUGO FREDERICO 6 

FARIAS DE MEDEIROS, ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA, RENATO SAVALLI, MARIA 7 

CÂNDIDA MEDEIROS DE PAULA, WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, RENATA 8 

GABRIELA DE MATOS, CÍNTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS, SOPHIA 9 

MEIRELLES DA MOTTA FERNANDES, e JULIANO SILVA DE VASCONCELOS 10 

LEITE; Conselho Federal: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES; Convidados: não 11 

houve presença de convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente 12 

Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, gerente técnica; JOÃO 13 

MARCOS, gerente administrativo financeiro; CARINA COUTINHO, Secretária 14 

Executiva; e Assessoria de Comunicação. Justificou ausência a conselheira: 15 

EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE;   16 

1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente JOSÉ JEFFERSON, após 17 

verificação do quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a 18 

execução do Hino, faz a leitura da pauta. 19 

2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 111ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 20 

(VIRTUAL): O presidente JOSÉ JEFFERSON perguntou aos presentes se os 21 

mesmos teriam alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal 22 

por e-mail, e põe em votação. A Ata da 111ª Plenária Ordinária em questão foi 23 

aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade. 24 

3.  ORDEM DO DIA: 25 

3.1.  APROVAR DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 03/2021 26 

(TELETRABALHO): O presidente JOSÉ JEFFERSON apresentou em tela a 27 

Deliberação Ad Referendum nº 03/2021, elaborada com o objetivo de manter 28 

suspenso o atendimento presencial na sede do conselho, até 16/04/2021, ainda em 29 

razão do aumento de novos casos do covid-19 no Rio Grande do Norte. Em seguida, 30 

o presidente JOSÉ JEFFERSON colocou em votação, e os demais conselheiros 31 

aprovaram o documento por unanimidade. 32 

3.2.  APROVAR DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 04/2021 33 

(TELETRABALHO): O presidente JOSÉ JEFFERSON apresentou em tela a 34 

Deliberação Ad Referendum nº 04/2021, elaborada com o objetivo de manter 35 

suspenso o atendimento presencial na sede do conselho, até 30/04/2021, ainda em 36 

razão do aumento de novos casos do covid-19 no Rio Grande do Norte. Em seguida, 37 

o presidente JOSÉ JEFFERSON colocou em votação, e os demais conselheiros 38 

aprovaram o documento por unanimidade. 39 

4.  COMUNICADOS e INFORMES:  40 

4.1.  Da Presidência: O presidente JOSÉ JEFFERSON comunicou o evento virtual 41 

de boas-vindas aos jovens arquitetos, realizado no dia 15 de abril pelo canal do 42 

youtube, com as participações deste presidente JOSÉ JEFFERSON e da conselheira 43 

federal PATRÍCIA LUZ na abertura, e da gerente técnica LILIAN BRITO e assessor 44 

jurídico HECTOR SIQUEIRA na apresentação de conteúdo e resposta às perguntas 45 

do público. Esse evento representou a inauguração da “TV CAU/RN”. Em seguida, o 46 

presidente citou que este conselho participou da eleição do Conselho Municipal de 47 

Cultura, onde as conselheiras ANA ZÉLIA e CINTIA CAMILA se inscreveram para 48 

concorrer à vaga, porém, não foram atingidos os votos suficientes para alcançar a 49 

titularidade, apenas a suplência. O presidente JOSÉ JEFFERSON parabenizou os 50 
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envolvidos, a conselheira CINTIA CAMILA falou que a eleição foi uma conquista e 51 

uma oportunidade de ter voz nesse conselho, a conselheira ANA ZÉLIA também 52 

agradeceu a todos pelos votos. Continuando a pauta, o presidente JOSÉ 53 

JEFFERSON comunicou que o CAU/RN notificou alguns órgãos públicos que 54 

lançaram editais de concurso ofertando vaga para arquiteto e urbanista com salário 55 

abaixo do piso. O assessor jurídico HECTOR SIQUEIRA, explicou que houveram 56 

denúncias acerca dos editais do ITEP/RN e da Prefeitura Municipal de Caicó/RN, e 57 

que foram enviados ofícios para ambos, solicitando a retificação do valor salarial 58 

ofertado para as vagas destinadas aos profissionais arquitetos e urbanistas. O 59 

conselho ainda aguarda respostas dessas notificações. O presidente encerrou os 60 

informes citando a reunião realizada com a Secretaria Municipal de Planejamento de 61 

Natal no dia 19 de abril, com o objetivo de aproximar-se das ações dos processos de 62 

revitalização de algumas regiões da cidade. Apesar de considerar ter sido uma boa 63 

reunião, o presidente compartilhou uma preocupação com os prazos de 64 

implementação dessas ações por motivos políticos. A conselheira CINTIA CAMILA 65 

também complementou que não percebe diálogo entre as secretarias sobre o tema 66 

revitalização de patrimônio, e a conselheira SOPHIA MOTTA sugeriu que o CAU/RN 67 

faça uma recomendação de recriação da antiga secretaria de patrimônio, para que 68 

essa secretaria passe a articular esses projetos. 69 

4.2 Do Conselho Federal: Não foi possível a apresentação de informes do 70 

conselheiro federal ANDRÉ ALVES por motivo de falha de conexão. 71 

4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 72 

(COAPF): O conselheiro AULO AQUINO informou que os membros vêm 73 

acompanhando a arrecadação, anuidades em atraso, e que a comissão planeja ações 74 

futuras mais enérgicas para não avolumar os índices negativos. O conselheiro HUGO 75 

MEDEIROS citou uma alta significativa na arrecadação de RRT, apontando como 76 

termômetro do mercado. O presidente JOSÉ JEFFERSON aproveitou o assunto e 77 

comunicou que o Fórum de Presidentes está retomando as discussões sobre a 78 

possibilidade de bloqueio do sistema na emissão de RRT para o profissional que 79 

estiver inadimplente. A conselheira SOPHIA MOTTA fez elogios sobre a abordagem 80 

amigável do CAU/RN, e sugere continuar esse método como caminho antes de 81 

bloquear o sistema. O conselheiro HUGO MEDEIROS informou que essa gestão 82 

permanece com essa prática de enviar comunicação mais amigável antes de iniciar o 83 

processo de cobrança judicial, e que isso vem tendo um bom resultado. A gerente 84 

técnica LILIAN BRITO, adicionou que os trâmites do setor de fiscalização também 85 

incluem diversas comunicações prévias que permitem a regularização antes de se 86 

ingressar o processo de fiscalização. A conselheira ANA ZÉLIA apontou que o não 87 

recebimento de valores inviabiliza ações do conselho, e ressaltou a relevância desse 88 

debate nas reuniões do conselho. Os demais conselheiros e equipe de pessoal 89 

discutiram sobre o assunto, contribuindo com diversos comentários. Por fim, o 90 

presidente JOSÉ JEFFERSON, citou a importância dos meios de comunicação para 91 

alcançar e trazer os profissionais para junto do conselho. 92 

4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 93 

coordenadora da comissão, ANA ZÉLIA, informou que foram discutidos assuntos de 94 

exercício profissional e ensino, e comunicou sobre a rotineira distribuição e relato de 95 

processos de fiscalização. A conselheira também ressaltou a união com a Comissão 96 

de Ética e Disciplina para dar retorno à uma demanda externa de uma profissional que 97 

buscou este conselho solicitando orientações sobre a divulgação de projetos em sites, 98 

e informou que essa arquiteta será convidada a participar de reunião virtual a fim de 99 

esclarecer os pontos importantes que norteiam essa questão. A conselheira CINTIA 100 
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CAMILA esclareceu que a maior preocupação na verdade é com a venda de projetos 101 

online, e não só a divulgação. 102 

4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro AULO AQUINO, 103 

coordenador da comissão, ainda sobre o assunto de vendas de projetos online, citou 104 

a importância de se acompanhar os novos modelos de negócio e de se observar cada 105 

ponto com calma e a nível nacional. Sobre os processos éticos, a comissão está 106 

reunindo-se ordinariamente para discussões, distribuições e andamento às 107 

pendências. 108 

4.6.  Da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira 109 

SOPHIA MOTTA comentou sobre a última reunião da comissão, que teve como 110 

demanda o edital ATHIS, e levantamento de municípios com plano diretor. Sobre esse 111 

último ponto, a conselheira informou que a comissão irá realizar uma pesquisa para 112 

identificar municípios que tem plano diretor, mas estão com esse instrumento 113 

desatualizado (para iniciar o processo de revisão); identificar municípios que são 114 

obrigados a ter plano diretor, mas não tem; e identificar os municípios que não são 115 

obrigados a ter plano diretor, mas que em razão do desenvolvimento urbano poderiam 116 

também iniciar esse processo. O presidente JOSÉ JEFFERSON também falou que 117 

orientar os gestores dos municípios a ter essa ferramenta tão importante para o 118 

desenvolvimento, deverá consequentemente gerar trabalho aos profissionais da área. 119 

O conselheiro HUGO MEDEIROS informou que a comissão está concluindo 120 

apresentação interna sobre o plano diretor de natal, e a data desse encontro está 121 

prevista para dia 03/05/21. 122 

4.7  Da Comissão de Política Profissional (CPP): O conselheiro JULIANO LEITE 123 

comunicou que a comissão deverá se reunir ainda nesta semana para planejar e 124 

definir as ações da comissão. 125 

4.8  Da Comissão Temporária Temática de Patrimônio (CTTP): A conselheira 126 

ANA ZÉLIA informou que a comissão vem se fazendo presente em diversos 127 

encontros, citou as reuniões com a Academia Norte Riograndense de Letras, 128 

SEMPLA, IAB, e que está agendada para o decorrer da semana outra reunião de 129 

comissão para programação de ações. A conselheira CINTIA CAMILA fez convite a 130 

todos para o lançamento do Portal do Patrimônio Potiguar, pelo canal do youtube.  131 

4.9  Da Comissão Temporária Temática de Adequação da Sede (CTTAS): O 132 

coordenador RENATO SAVALLI, comunicou sobre as etapas definidas para a 133 

realização da reforma. O assessor jurídico HECTOR SIQUEIRA, complementou que 134 

o termo de referência está sendo elaborado de acordo com as definições da reunião 135 

da comissão, e em breve será finalizado. 136 

4.10  Dos demais conselheiros: O gerente geral pediu a palavra para solicitar que 137 

os arquitetos que representam o CAU/RN em outros conselhos também sejam 138 

convidados a participar das próximas plenárias, a fim de expor as suas ações. O 139 

presidente afirmou a importância dessa participação, e também sugeriu fazer convite 140 

à arquitetos e urbanistas de outros municípios. 141 

5.  ENCERRAMENTO: O presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à 142 

disposição, e, sem manifestações, agradeceu a presença de todos. Declarou 143 

encerrada a 112ª Reunião Plenária Ordinária. 144 

 
 
 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 
Presidente do CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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Resumo da Reunião

Número Total de Participantes 21

Título da Reunião 112ª PLENÁRIA ORDINÁRIA ‐ CAU/RN ‐ EM 27.04.2021 ‐ 16h

Hora de início da reunião 27/04/2021 15:17

Hora de Término da Reunião 27/04/2021 17:43

Nome Completo Horário de Entrada Horário de Saída Duração Email Função

Gerencia Geral ‐ CAU/RN 27/04/2021 15:17 27/04/2021 17:43 2h 25m gerenciageral@caurn.gov.br Apresentador

Secretaria Executiva ‐ CAU/RN 27/04/2021 15:27 27/04/2021 17:43 2h 15m secexecutiva@caurn.gov.br Organizador

Renato Savalli (Convidado) 27/04/2021 15:41 27/04/2021 17:43 2h 2m Apresentador

Ana Zélia (Convidado) 27/04/2021 15:44 27/04/2021 17:43 1h 58m Apresentador

Hector Siqueira (Convidado) 27/04/2021 15:53 27/04/2021 17:42 1h 48m Apresentador

Sophia Motta (Convidado) 27/04/2021 15:55 27/04/2021 17:42 1h 47m Apresentador

Aulo Aquino 27/04/2021 15:55 27/04/2021 17:42 1h 46m Apresentador

\JEFFERSON SOUSA (Convidado)\"" 27/04/2021 15:59 27/04/2021 17:43 1h 43m Apresentador

CINTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS 27/04/2021 16:00 27/04/2021 17:42 1h 41m 05205019425@professores.estacio.br Apresentador

Gerencia Administrativa ‐ CAU/RN 27/04/2021 16:01 27/04/2021 17:42 1h 41m gerenciaadministrativa@caurn.org.br Apresentador

Maria Cândida de Paula (Convidado) 27/04/2021 16:02 27/04/2021 17:42 1h 40m Apresentador

LILIAN BRITO DE MACEDO 27/04/2021 16:02 27/04/2021 17:42 1h 39m 93879202400@professores.estacio.br Apresentador

Myerson Leandro da Costa 27/04/2021 16:04 27/04/2021 16:27 23m 31s c058611@corp.caixa.gov.br Apresentador

Myerson Leandro da Costa 27/04/2021 16:30 27/04/2021 16:37 6m 56s c058611@corp.caixa.gov.br Apresentador

Myerson Leandro da Costa 27/04/2021 16:59 27/04/2021 17:06 7m 18s c058611@corp.caixa.gov.br Apresentador

NATALIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 27/04/2021 16:04 27/04/2021 16:08 4m 8s a9207792@rn.senac.br Apresentador

NATALIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 27/04/2021 16:09 27/04/2021 16:18 8m 20s a9207792@rn.senac.br Apresentador

Hugo Medeiros 27/04/2021 16:04 27/04/2021 17:42 1h 37m Apresentador

Renata Matos (Convidado) 27/04/2021 16:04 27/04/2021 17:42 1h 37m Apresentador

PSA ‐ André Alves 27/04/2021 16:07 27/04/2021 16:09 2m 19s andre.alves@psa.arq.br Apresentador

PSA ‐ André Alves 27/04/2021 16:11 27/04/2021 16:22 10m 8s andre.alves@psa.arq.br Apresentador

Juliano (Convidado) 27/04/2021 16:12 27/04/2021 17:42 1h 30m Apresentador

Bia Pires 27/04/2021 16:17 27/04/2021 16:40 23m 3s Apresentador

Bia Pires 27/04/2021 16:41 27/04/2021 16:42 1m 12s Apresentador

\WANDERLÂNIA (Convidado)\"" 27/04/2021 16:19 27/04/2021 16:54 34m 32s Apresentador

Bia Pires 27/04/2021 16:42 27/04/2021 17:42 59m 51s Apresentador
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