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ATA DA 117ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28.09.2021 1 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 2 
horas, reuniram-se para a 117ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de 3 
reuniões do Hotel Majestic Ponta Negra Beach, na cidade de Natal/RN, sob a condução 4 
do Presidente JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, com a participação dos 5 
Conselheiros(as) Estaduais: AULO ANDRE LEITE DE AQUINO, EUNÁDIA SILVA 6 
CAVALCANTE, NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA, HUGO FREDERICO FARIAS 7 
DE MEDEIROS, ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA, RENATO SAVALLI, RENATA GABRIELA 8 
DE MATOS, CINTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS, DANIELLE CAROLINE DE SÁ 9 
XAVIER, e JULIANO SILVA DE VASCONCELOS LEITE; Conselho Federal: PATRÍCIA 10 
SILVA LUZ DE MACEDO; Convidados: FABRÍCIO AMORIM DE OLIVEIRA e NILBERTO 11 
GOMES DE SOUSA, ambos representando o IAB/RN; também estiveram presentes os 12 
colaboradores deste conselho, ALINE DE ANDRADE, EDMILZA BORGES, JULIANA 13 
LARANJEIRA, JÉSSICA CARVALHO, e KÊNYA ROBERTA; Pessoal de apoio: 14 
GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN 15 
BRITO, Gerente Técnica; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; 16 
MERICIANA PAIVA, Assessora de Comunicação; KAILANNY GOMES, estagiário de 17 
design; e CARINA COUTINHO, Secretária Executiva. Justificaram ausência os(as) 18 
conselheiros(as): WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA, RICARDO SOUSA MARQUES, 19 
SOPHIA MEIRELLES DA MOTTA FERNANDES, RANI DE MORAES SOARES, ANA 20 
CLARA MADRUGA DE ALMEIDA RODRIGUES, e ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES. 21 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente JOSÉ JEFFERSON, após verificação 22 
do quórum, convida a todos a ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do Hino, 23 
faz a leitura da pauta. 24 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 116ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 25 
(VIRTUAL): O presidente JOSÉ JEFFERSON perguntou aos presentes se os mesmos 26 
teriam alguma alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, 27 
e põe em votação. A Ata da 116ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos 28 
conselheiros presentes por unanimidade. 29 
3.  ORDEM DO DIA: 30 
3.1.  APRECIAÇÃO DO FECHAMENTO DO SEGUNDO TRIMESTRE CONTÁBIL DE 31 
2021 DO CAU/RN: O presidente JOSÉ JEFFERSON deu a palavra ao gerente 32 
administrativo financeiro, JOÃO MARCOS, que fez apresentação em tela sobre o 33 
fechamento do segundo trimestre contábil de 2021 deste CAU/RN. O conselheiro HUGO 34 
FREDERICO fez leitura da Deliberação COAPF nº 05/2021, a qual aprova o fechamento 35 
contábil apresentado. Em seguida, o presidente JOSÉ JEFFERSON colocou em votação, 36 
e os demais conselheiros aprovaram o documento por unanimidade. 37 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  38 
4.1.  Da Presidência: O presidente JOSÉ JEFFERSON destacou a importância do 39 
retorno das reuniões plenárias no modo presencial para maior integração entre 40 
conselheiros. Em seguida, informou que as gerências prepararam apresentações 41 
setoriais, com o objetivo de recapitular a todos os conselheiros o funcionamento e as 42 
particularidades de cada departamento deste conselho. Os gerentes e assessores fizeram 43 
exposição das diversas atribuições, competências dentro do regimento interno, 44 
organograma, atividades fins de cada setor, apontaram dados, resultados, estratégias, e 45 
explicaram como toda a equipe trabalha de forma coadjuvante entre as comissões, 46 
conselheiros e entidades. Dando seguimento à pauta, o presidente JOSÉ JEFFERSON, 47 
comunicou sobre a necessidade de definição da data da plenária ordinária do CAU/RN 48 
para o mês de dezembro, em razão de ser um mês de elevado número de reuniões e 49 
eventos. Os conselheiros presentes visualizaram o calendário em tela, e escolheram a 50 
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segunda-feira, dia vinte de dezembro, para realizarmos a última plenária do ano de 2021. 51 
Continuando, o presidente citou algumas reuniões ocorridas no mês de setembro, como 52 
o Fórum de Presidentes e Plenária Ampliada em Brasília-DF, e reuniões sobre os projetos 53 
complementares para reforma da sede do conselho. O presidente também falou sobre o 54 
encaminhamento de ofícios de apresentação do conselho de arquitetura e urbanismo, à 55 
algumas prefeituras e cartórios. 56 
4.2 Do Conselho Federal: A conselheira federal PATRÍCIA LUZ também fez 57 
apresentação de slides, exibindo em tela um resumo sobre as discussões acerca da 58 
alteração da resolução nº 51 do CAU/BR. A conselheira explicou o que significa a 59 
mudança no texto com a retirada do termo “privativo”, suas justificativas, citou a consulta 60 
pública, as reuniões e acordos realizados. A conselheira também falou sobre outras ações 61 
no âmbito federal, como por exemplo, a discussão no CEAU sobre formas de beneficiar 62 
os profissionais arquitetos e urbanistas, através de projeto de lei com aplicação de 63 
alíquota diferenciada para esta categoria.  64 
4.3 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 65 
(COAPF): O coordenador, HUGO FREDERICO, apresentou a composição, atribuições, e 66 
as principais ações da comissão, que nos últimos meses deliberou e discutiu sobre 67 
diversos assuntos das áreas contábil, administrativa e financeira. 68 
4.4.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 69 
coordenadora, ANA ZÉLIA, apresentou a composição, atribuições, e as principais ações 70 
da comissão. A conselheira relatou sobre análises de processos e protocolos, definição 71 
de rotas de fiscalização, ações voltadas para o ensino e formação, orientação e 72 
fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo. 73 
4.5.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador, AULO AQUINO, 74 
apresentou a composição, atribuições, e as principais atividades da comissão nos últimos 75 
nove meses. Foram realizadas admissibilidades e análises de diversos processos éticos, 76 
sendo compartilhada em tela uma tabela com as movimentações e atual situação destes 77 
protocolos.  78 
4.6.  Da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA): O gerente geral, 79 
GLAUCO GOBBATO, informou a todos os presentes as principais ações executadas pela 80 
comissão, citando a participação em reuniões sobre plano diretor de diversos municípios, 81 
como também a entrega do projeto vencedor do edital Athis 2020 no Centro Comunitário 82 
do Conjunto dos Garis. 83 
4.7  Da Comissão de Política Profissional (CPP): O gerente geral, GLAUCO 84 
GOBBATO, fez relato sobre as realizações desta comissão, citando o edital do Athis 2021 85 
e participação na TV CAU/RN. 86 
4.8  Da Comissão Temporária Temática de Patrimônio (CTTP): A conselheira 87 
CINTIA VIEGAS apresentou a composição e as ações realizadas pela comissão. Foi 88 
relatado sobre a representatividade do CAU/RN no Conselho Municipal de Cultura. 89 
Também citou as reuniões com demais entidades, a participação no edital “A arte de 90 
fotografar”, e o envolvimento da comissão na TV CAU/RN através de uma programação 91 
de entrevistas com convidados para o tema patrimônio arquitetônico. 92 
4.9  Da Comissão Temporária Temática de Adequação da Sede (CTTAS): O 93 
gerente geral, GLAUCO GOBBATO, compartilhou em tela a última versão do projeto de 94 
adequação da sede do conselho, para conhecimento de todos. 95 
4.10  Da Comissão Temporária Temática de Relações Institucionais (CTTRI): A 96 
coordenadora NATÁLIA OLIVEIRA apresentou a composição, citou as atribuições, 97 
justificativas e pautas necessárias para atuação desta comissão. A conselheira comentou 98 
sobre as reuniões realizadas, encontros onde foram discutidos temas como piso salarial, 99 
PEC 108 e MP 1040, com a participação de figuras políticas, entidades, e órgãos públicos. 100 
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A conselheira também divulgou as futuras reuniões que já estão agendadas, para debater 101 
outros assuntos, como Athis e plano diretor dos municípios. 102 
4.11  Dos Demais Conselheiros: A vice-presidente ANA ZÉLIA fez agradecimentos 103 
pela participação de todos, em especial pela presença do IAB/RN. A conselheira 104 
EUNÁDIA CAVALCANTE reforçou a importância de ações direcionadas aos municípios, 105 
para que os gestores conheçam e compreendam o Athis. O conselheiro JULIANO LEITE 106 
solicitou compartilhamento da cartilha Athis 2020, e convidou os presentes a assistirem 107 
as próximas entrevistas da TV CAU/RN. A conselheira DANIELLE XAVIER expressou a 108 
necessidade de valorização do conselho. A conselheira RENATA MATTOS também 109 
manifestou reflexão sobre a existência do CAU e na possibilidade de trabalhar a 110 
comunicação nesse questionamento. O conselheiro HUGO FREDERICO parabenizou a 111 
equipe pelos esforços para a realização do evento. A conselheira NATÁLIA OLIVEIRA 112 
expressou felicidade por estarem todos juntos, e que a reunião presencial serviu para 113 
estreitar os laços entre os conselheiros e equipe. O presidente JOSÉ JEFFERSON 114 
revelou que estava ansioso pelo retorno das plenárias no modo presencial, destacou a 115 
dedicação dos colaboradores para o sucesso do evento, e por fim, deu a palavra para a 116 
equipe. A analista de fiscalização EDMILZA BORGES agradeceu pelo convite para 117 
participação na plenária. 118 
4.12  Das Entidades: O arquiteto e urbanista NILBERTO GOMES participou desta 119 
plenária representando o IAB/RN, parabenizou o presidente pela iniciativa do seminário 120 
de avaliação, e informou que as apresentações das gerências e comissões revelaram 121 
para ele uma visão completa do conselho. O arquiteto também comunicou as ações da 122 
entidade, como a realização de concurso para reforma da Academia Norte Rio-Grandense 123 
de Letras do RN, e participação em demais ações em parceria com o CAU/RN. 124 
5.  ENCERRAMENTO: O presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à 125 
disposição, e, sem manifestações, declarou encerrada a 117ª Reunião Plenária Ordinária. 126 

 
 

 
 
 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 
Presidente do CAU/RN 
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