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ATA DA 124ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25.042022 1 
Aos vinte e cinco e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 2 
dezessete horas, reuniram-se para a 12ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu 3 
na sede do CAU/RN, na cidade de Natal/RN, sob a condução da Vice-Presidente ANA 4 
ZÉLIA MARIA MOREIRA, com a participação dos Conselheiros(as) Estaduais: AULO 5 
ANDRE LEITE DE AQUINO, NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA, CINTIA 6 
CAMILA LIBERALINO VIEGAS, e WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA; Conselho Federal: 7 
Não houve presença de conselheiros federais; Convidados: Não houve presença de 8 
convidados; Pessoal de apoio: GLAUCO GOBBATO, Gerente Geral; HECTOR 9 
SIQUEIRA, Assessor Jurídico; JOÃO MARCOS, Gerente Administrativo-Financeiro; 10 
LILIAN BRITO, Gerente Técnica; CARINA COUTINHO, Secretária Executiva; e 11 
MERICIANA PAIVA, Assessora de Comunicação. Justificaram ausência os(as) 12 
conselheiros(as): JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, PATRÍCIA SILVA LUZ DE 13 
MACEDO, ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES, RENATO SAVALLI, HUGO FREDERICO 14 
FARIAS DE MEDEIROS, JULIANO SILVA DE VASCONCELOS LEITE, e EUNÁDIA 15 
SILVA CAVALCANTE. 16 
1.  VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: A vice-presidente ANA ZÉLIA, após verificação 17 
do quórum, convida a todos a ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do 18 
Hino, fez a leitura da pauta. 19 
2.  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 123ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: A 20 
vice-presidente ANA ZÉLIA perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma 21 
alteração a propor na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em 22 
votação. A Ata da 123ª Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos 23 
conselheiros presentes por unanimidade. 24 
3.  ORDEM DO DIA: 25 
3.1 JULGAMENTO DO VOTO E VISTA DO PROCESSO ÉTICO Nº 1160915/202: A 26 
Vice-Presidente deu a palavra ao conselheiro AULO ANDRÉ, coordenador da CED-RN, 27 
o qual fez leitura do parecer da conselheira EUNÁDIA CAVALCANTE, referente ao 28 
procedimento ético do processo nº 1160915/2020. Os conselheiros presentes 29 
debateram o assunto, fizeram diversas considerações relativas a cada relatório, e, em 30 
seguida, a vice-presidente colocou em votação por chamada nominal. Teve como 31 
resultado da votação para o primeiro relatório, do relator JULIANO LEITE: 03 votos a 32 
favor. Teve como resultado da votação para o relatório do pedido de vista, da relatora 33 
EUNÁDIA CAVALCANTE: 01 voto a favor.  34 
3.2.  DISTRIBUIÇÃO DE PROC. DE FISCALIZAÇÃO Nº 1000118949/2021: A Vice-35 
Presidente deu a palavra à gerente técnica LILIAN BRITO que explicou resumidamente 36 
o processo de fiscalização em questão, e em seguida a vice-presidente distribuiu o 37 
processo nº 1000118949/2021 para análise da conselheira NATÁLIA OLIVEIRA. 38 
3.3.  DISTRIBUIÇÃO DE PROC. DE FISCALIZAÇÃO Nº 1000116484/2020: A Vice-39 
Presidente deu a palavra à gerente técnica LILIAN BRITO que explicou resumidamente 40 
o processo de fiscalização em questão, e em seguida a vice-presidente distribuiu o 41 
processo nº 1000116484/2020 para análise do conselheiro AULO AQUINO. 42 
4.  COMUNICADOS e INFORMES:  43 
4.1.  Da Presidência: A vice-presidente ANA ZÉLIA iniciou os informes da 44 
presidência citando a realização do evento “CAU VISITA” no sábado dia 02.04, no Forte 45 
dos Reis Magos, com o apoio da Fundação José Augusto e do Instituto Histórico e 46 
Geográfico do RN, através do professor HENRIQUE LUCENA e do engenheiro civil 47 
ALCIO PEREIRA, a arquiteta e urbanista CINTIA CAMILA também contribuiu nessa 48 
ação. A vice-presidente destacou que o evento foi um sucesso e de grande 49 
repercussão. Seguindo a pauta, foi comunicado a todos os presentes sobre a sessão 50 
pública referente à Tomada de Preços nº 01/2022 para reforma da sede deste conselho, 51 
ocorrida no dia 20.04.2022, onde houve o credenciamento e abertura do envelope da 52 
única empresa participante do certame. A segunda sessão, para abertura do envelope 53 
da proposta de preços, está prevista para ocorrer no dia 03.05.2022. A vice-presidente 54 
continuou citando as principais reuniões do mês: o presidente deste CAU/RN, JOSÉ 55 
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JEFFERSON, participou da reunião “Fórum de Presidentes” nos dias 07 e 08.04.2022 56 
em Fortaleza/CE, tratando de assuntos de âmbito nacional como Resolução nº 143 do 57 
CAU/BR, criação de aplicativo para cálculo de tabela de honorários, e aquisição de 58 
software para atividades de arquitetura; também ocorreu no dia 18.04.2022, uma 59 
reunião na Semurb com a participação do assessor jurídico deste conselho, HECTOR 60 
SIQUEIRA, juntamente a demais entidades, para continuidade das discussões sobre lei 61 
de inspeção predial. Concluindo, a vice-presidente ANA ZÉLIA informou sobre o ofício 62 
nº 19/2022 deste CAU/RN, encaminhado à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 63 
Amarante, referente à impugnação de edital de concorrência nº 02/2022. O edital em 64 
questão restringia a participação apenas de empresas registradas no CREA, e após 65 
nosso encaminhamento, o edital foi anulado e republicado, de forma a permitir também 66 
a participação de empresas registradas no CAU. 67 
4.2 Da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças 68 
(COAPF): A coordenadora da comissão, NATÁLIA OLIVEIRA, relatou os assuntos 69 
tratados na última reunião, citando o acompanhamento de arrecadação, a implantação 70 
de programa de ponto eletrônico para os funcionários do conselho, e o início de 71 
discussões sobre a reprogramação do Plano de Ação deste CAU/RN. 72 
4.3.  Da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional (CEFEP): A 73 
conselheira WANDERLÂNIA LIMA informou que houve relato e distribuição de 74 
processos na rotina mensal da comissão; a gerente técnica LILIAN BRITO também citou 75 
a análise de um RDA (registro de direito autoral), na qual a solicitação foi aprovada pela 76 
comissão; e a coordenadora da comissão, ANA ZÉLIA, concluiu os informes citando a 77 
sua participação em eventos organizados pelo CAU/BR. 78 
4.4.  Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O coordenador da comissão, AULO 79 
AQUINO, comentou sobre as ações da comissão referentes às análises de processos 80 
éticos.  81 
4.5  Da Comissão de Política Profissional (CPP): O gerente geral, GLAUCO 82 
GOBBATO, citou os prazos do edital Athis 2022 deste CAU/RN, destacando a data final 83 
de recebimento das propostas marcada para o dia 28.04.2022. 84 
4.6  Da Comissão Temporária Temática de Patrimônio (CTTP): A vice-presidente 85 
ANA ZÉLIA informou sobre a atuação desta comissão em atividades de planejamento 86 
do Arquitetando 2022, na etapa Alto Oeste, com propostas de palestras sobre 87 
patrimônio histórico. A comissão também está delineando outras ações como 88 
seminários, que irão trazer temas sobre gestão de sítios históricos, sobre empresas que 89 
trabalham com conservação de prédios históricos, valorização do patrimônio, entre 90 
outras pautas. A conselheira CINTIA CAMILA comentou a vista realizada ao Engenho 91 
Bom Jardim com a equipe do conselho e convidados, e a participação na TV CAU. 92 
4.7  Da Comissão Temporária Temática de Relações Institucionais (CTTRI): A 93 
coordenadora da comissão, NATÁLIA OLIVEIRA, relatou o envolvimento desta 94 
comissão em reuniões que discutem o Projeto de Lei Complementar nº 55/2022, sobre 95 
a inclusão de atividades exercidas por profissionais liberais como microempreendedor 96 
profissional.  97 
4.8  Dos demais conselheiros: A conselheira WANDERLÂNIA LIMA, apresentou 98 
em tela, a campanha nacional para o mês de conscientização do autismo, expandindo a 99 
discussão sobre o tema para dentro do conselho. Os conselheiros presentes na reunião 100 
concordaram em realizar ações para fortalecer a campanha. 101 
5.  ENCERRAMENTO: A vice-presidente ANA ZÉLIA colocou a palavra à 102 
disposição, e, sem manifestações, agradeceu a presença de todos. Foi declarada 103 
encerrada a 124ª Reunião Plenária Ordinária. 104 
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