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 55ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RN 
Local: sala de reuniões 

NATAL/RN, 25 de julho DE 2016 
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 
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Início: 14h:45min. 
Término: 16h:48min. 
1. PRESENÇAS: 
1.1. MEMBROS DO CAU/RN: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO, Presidente 
do CAU/RN; Conselheiros (as) Titulares: FERNANDO J. M. COSTA; LIANA 
GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA; ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA; 
ANITA ALVES DE MEDEIROS e CLAUDIA F. DE QUEIROZ SEREJO. 
Conselheiros (as) Suplentes: ROSEMARY C. GUSMÃO PEREIRA e GLAUCE 
LÍLIAN A. ALBUQUERQUE. 
1.1.1 AUSÊNCIAS: JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, com justificativa e 
substituição pelo suplente; JULIANA DE MEDEIROS MONTENEGRO, ausência 
injustificada e sem substituição pelo suplente; DORIAN JORGE A. CABRAL, 
ausência injustificada e sem substituição pelo suplente e ALDO MEDEIROS 
JÚNIOR, ausência injustificada e sem substituição pelo suplente. 
1.2 CORPO FUNCIONAL DO CAU/RN: LILIAN BRITO DE MACEDO, Gerente 
Técnica; HECTOR BEZERRA SIQUEIRA, Assessor Jurídico; RAFAELA RIBEIRO 
ARAUJO, Gerente Administrativa e Financeira e MARIA RENATA DUARTE 
FERREIRA, Secretária Executiva. 
1.3 CONVIDADOS: FABRINE MEDEIROS, Assessora de Comunicação do 
CAU/RN; FABRÍCIO AMORIM MIRANDA DE OLIVEIRA, Presidente do IAB/RN e 
VINÍCIUS B. DE M. GALINDO, Presidente do SINARQ/RN. 
2. ABERTURA DOS TRABALHOS: inicialmente, a Presidente do CAU/RN 
verifica o quórum e convida a todos para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Após 
a execução do Hino, faz a leitura da pauta. 
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 54ª REUNIÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA E DA ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA: A 
Presidente do CAU/RN, PATRÍCIA LUZ pergunta aos presentes se têm alguma 
correção a propor na Ata da 54ª Reunião Plenária Ordinária e na Ata da 2ª 
Reunião Plenária Extraordinária, já disponibilizadas no prazo legal, por e-mail e 
põe em votação. As Atas foram aprovadas pelos Conselheiros presentes por 
unanimidade. 
4. DAS CORRESPONDÊNCIAS: 
RECEBIDAS: a Presidente PATRÍCIA LUZ apresenta o Ofício Nº 014-16, oriundo 
do Sindicato da Industria de Cerâmica para Construção do Estado do Rio Grande 
do Norte, convidando o CAU/RN para uma palestra que acontecerá no dia 08 de 
agosto em Natal e no dia 09 será em Mossoró. Na ocasião, irão tratar sobre 
normas de desempenho e PSQ – Planejamento e Execução, seguido de uma 
mesa redonda, com representantes do SINDUSCOM, CAIXA e SINDICER. A 
conselheira ROSA PINHEIRO pede a permissão para sugerir que esse evento 
deve ser amplamente divulgado, devido a importância da temática. Por fim, a 
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Presidente PATRÍCIA LUZ informa que a divulgação do convite será feita no 
informativo semanal do CAU/RN. 
EMITIDAS: não houve correspondências emitidas à serem levadas a 55ª Reunião 
Plenária.  
5. COMUNICADOS:  
Após a leitura das correspondências, passou-se então para os comunicados, 
conforme a ordem a seguir:  
5.1. Da Presidência: inicialmente a Presidente PATRÍCIA LUZ fala que 
participará da Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes que acontecerá em 
Brasília, nos dias 17 e 18 de agosto e consequentemente da Plenária Ampliada 
no dia 19. Prosseguindo, ela comunica que está tentando firmar um convênio com 
o SEBRAE, buscando a facilidade de participação dos Arquitetos e Urbanista nos 
cursos oferecidos por eles. Além disso, deseja-se que o convênio também 
compreenda a concessão do auditório da sede do SEBRAE para que o CAU/RN 
esteja realizando alguns eventos naquele local. A Conselheira Rosa Pinheiro 
intervém e comunica que também está colaborando ao buscar efetuar um 
convênio entre o CAU/RN e o SENAI. A Presidente PATRÍCIA LUZ informa que 
agora as entidades terão um espaço no informativo semanal do CAU/RN, o qual 
é enviado a todos os Arquitetos e Urbanista por e-mail, via mala direta. Para 
finalizar, a PRESIDENTE comunica que a Conselheira Rosa Pinheiro concedeu 
uma entrevista à Rádio Cidade. Na ocasião, a entrevistada intervém e afirma que 
foi tratado sobre o desabamento de um prédio comercial na cidade de Açu e 
ressaltou, durante a entrevista, a importância de se ter um profissional 
especializado em obras de construção. Após os comunicados da Presidência, a 
Presidente PATRÍCIA LUZ passa a palavra para que o conselheiro federal 
apresente seus comunicados.  
5.2. Do Conselheiro Federal: o Conselheiro Federal FERNANDO COSTA 
comunica que duas prestação de contas dos CAU/UF foram aprovadas com 
ressalvas, sendo eles o CAU/DF e o CAU/RR. Esse último estaria pagando jeton 
para que os conselheiros participassem das reuniões, o que não deveria 
acontecer. Ao que se refere ao CAU/DF, a discussão refere-se a sua prestação 
de contas junto ao CAU/BR. Continuando os informes do Conselheiro Federal, ele 
diz que o CAU de Cuiabá recebeu uma denúncia contra dois arquitetos, 
funcionários da Prefeitura, onde os mesmos estariam analisando e aprovando os 
projetos de sua própria autoria, providenciando a emissão imediata do alvará. Ele 
ainda comenta que a sanção aplicada, ao final do processo, foi de advertência 
pública aos dois profissionais. O Conselheiro FERNANDO também noticia que o 
CAU/BR fechou um convênio com o Banco do Brasil e a bandeira Cielo. Agora, 
os arquitetos poderão solicitar uma maquineta de cartão de crédito da Cielo a fim 
de oferecer a seus clientes o financiamento de projetos em até 48 meses. 
Finalizando seus informes, o Conselheiro Federal fala sobre a realização da 
palestra sobre assistência técnica, ministrada pelo ex-deputado Clovis Hifk Figue, 
no CAU/BR.   
5.3 Dos Conselheiros Estaduais: não houve informes dos Conselheiros 
Estaduais.  
5.4 Das Comissões: 
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Da Comissão de Ética e Disciplina: a Presidente PATRÍCIA LUZ cede a palavra 
ao Assessor Jurídico do CAU/RN, Dr. Hector Siqueira, o qual falou brevemente 
sobre a sua participação no Seminário Técnico da CED e na reunião com os 
assessores jurídicos dos CAU/UF, nos dias 19 e 20 de julho, em Brasília. Na 
ocasião, ele afirma que os eventos trataram basicamente da nova resolução que 
visa a unificação e a inovação das várias resoluções que trata sobre ética, bem 
como, a exclusão de alguns procedimentos menos utilizados. Após a aprovação 
desta resolução, o CAU/BR deverá está oferecendo um treinamento sobre a 
mesma.  
Da Comissão de Exercício Profissional: a Conselheira CLAUDIA SEREJO fala 
sobre as ações que serão desenvolvidas em Caicó, pelo “CAU Itinerante”, como 
minicursos, diligências de fiscalização, visita a CDL e ao Corpo de bombeiros, 
Reunião com o Prefeito e com o Secretário de Obras. A Conselheira Anita verá a 
possibilidade de se fazer um agendamento para que a Presidente do CAU/RN 
conceda entrevista a blogs e emissoras de rádios local. Ademais, serão 
ministrados três minicursos sobre RRT, Ética e Contrato. Por outro lado, para o 
Programa Café com Arquiteto aqui em Natal, a Conselheira CLAUDIA SEREJO 
comunica que estão tentando agendamento com o profissional Nelson Araújo, que 
trocaria ideias com os participantes sobre o funcionamento de escritórios de 
Arquitetura. Finalizando os informes dessa comissão a Coordenadora comunica 
que o Papo Reto sobre acessibilidade acontecerá no dia 26 de agosto, contando 
com a palestra da funcionária da SEMURB, a arquiteta e urbanista Alessandra 
Marinho.  
Da Comissão de Organização e Administração: não houve informes dessa 
comissão.  
Da Comissão de Ensino e Formação: a Conselheira GLAUCE LÍLIAN fala que 
será realizada, no dia 03 de agosto, uma reunião com os coordenadores dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, Unifacex, UnP e UNI-RN, a fim de 
se planejar algumas ações do CAU/RN, que deverão ser desenvolvidas para os 
alunos destas instituições, tanto os calouros quanto os formandos, em conjunto 
com seus respectivos coordenadores de curso.  
Da Comissão de Planejamento e Finanças: nesse momento, a Gerente 
Administrativa e Financeira, RAFAELA ARAÚJO, apresenta o demonstrativo 
financeiro do CAU/RN e afirma que, conforme provisão elaborada pelo CAU/BR 
no final do ano de 2015, o CAU/RN deveria ter uma receita de R$ 1.450.000,00 
de janeiro à dezembro de 2016, no entanto, em maio deste ano o CAU/BR revisa 
os valores que entraram até maio e apresenta a nova provisão, com uma queda 
média de 16%. Logo, conforme revisão do CAU/BR, nas diretrizes o CAU/RN 
deverá arrecadar em 2016 cerca de R$ 1.286.000,00. 
Da Comissão de Políticas Urbanas: a Conselheira ROSA PINHEIRO explana 
sobre as ações dessa comissão e inicia falando sobre um evento que acontecerá 
nos dias 26 e 27/07, das 08 às 18, que tratará sobre algumas áreas de proteção 
que não entraram na ZPA, em uma região compreendida entre o bairro de Ponta 
Negra e o município de Parnamirim. Por fim, a Conselheira ROSA comenta sobre 
um grupo que ela participa, o “Comitê Popular de Natal”, o qual é um colegiado 
que participa diversas entidades. Na ocasião, a conselheira ROSA solicita a 
Presidente Patrícia o apoio para que esse Comitê pudesse realizar um seminário 
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aqui na sede do CAU, para tratar sobre o sistema viário e o plano de mobilidade 
de Natal. Desde já, a Presidente consentiu com a realização do evento aqui na 
sede deste Conselho. 
Das Entidades: não houve informes das entidades.   
6. ORDEM DO DIA:  
Nesse momento, passou-se para a Ordem do Dia. A Presidente PATRÍCIA LUZ 
faz a leitura da Carta que será enviada aos lojistas, solicitando que eles não 
vinculem mais em seus e-mails, aos arquitetos e urbanistas, o oferecimento de 
pagamento de Reserva Técnica. Após a leitura da carta, surgiram alguns 
questionamentos e algumas sugestões, e em seguida foi posta em votação. A 
Presidente põe em votação a carta que trata sobre a não veiculação da RT, 
por parte dos lojistas, aos arquitetos e urbanistas. A carta foi aprovada por 
todos, porém com algumas ressalvas, ou seja, a Conselheira Rosa Pinheiro 
ressalta que seja incluído um novo parágrafo à carta. Há de se mencionar ainda 
que, os conselheiros acataram a ideia de que a carta deverá ser distribuída pela 
Presidente do CAU/RN em uma reunião com representantes dos núcleos de 
decoração do estado. Ressalta-se ainda que a cara aos lojistas encontra-se anexa 
a este documento. Para finalizar os pontos da Ordem do Dia, o segundo e último 
ponto tratou da votação sobre o Apoio do CAU/RN ao Fórum de Arquitetura de 
Natal. Na ocasião, a Presidente PATRÍCIA LUZ fala sobre a reunião que teve com 
o Sr. Cláudio, organizador do referido evento, o qual acontecerá em setembro, 
prevendo a participação de 500 profissionais. Inicialmente ela informa que a 
reunião tratou dos descontos que serão concedidos aos arquitetos registrados e 
com a anuidade em dia no CAU/RN, além dos palestrantes do evento. Houveram 
alguns questionamentos sobre uma das Palestrantes, tendo em vista que a 
mesma já foi penalizada pelo CAU/SP por conduta antiética, no entanto, a 
Conselheira Cláudia Serejo afirma que sua falta ética já foi julgada e cumprida, 
não vendo motivos para o CAU/RN deixar de apoiar o evento. Após estas 
colocações, a Presidente PATRÍCIA LUZ põe em votação o apoio do CAU/RN 
ao Fórum de Arquitetura de Natal. O referido apoio foi aprovado por todos. 
7. ENCERRAMENTO: Ao Final, a Presidente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio Grande do Norte, Patrícia Silva Luz de Macedo, Arquiteta e 
Urbanista, agradeceu a presença de todos e declarou encerrado os trabalhos da 
55ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
Grande do Norte. E eu, Maria Renata Duarte Ferreira, Secretária Executiva do 
CAU/RN, lavrei a presente ATA que se aprovada vai assinada por mim e pela 
Presidente do CAU/RN, Patrícia Silva Luz de Macedo. Natal, aos vinte e cinco 
dias do mês de julho de dois mil e dezesseis. 
 

_____________________________________________ 
Patrícia Silva Luz de Macedo 

Presidente do CAU/RN  
 

_____________________________________________ 
Maria Renata Duarte Ferreira 

                                                   Secretária Executiva – CAU/RN 
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ANEXO A – CARTA AO LOJISTA  
 

Caro lojista, 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte – CAU/RN, órgão 

público imbuído na função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura 

e urbanismo criou no ano de 2015, em parceria com as entidades abaixo nominadas, a campanha 

#contrateumarquiteto, hoje, uma das principais bandeiras para a valorização profissional. 

 Trata-se de um novo momento para o arquiteto e urbanista em nosso Estado que, cada vez 

mais, busca qualificação para prestar um serviço de excelência.  

A campanha também veio para atualizar o relacionamento entre profissionais e lojistas, 

chamando a atenção para o grave problema do pagamento de comissões em troca de indicações de 

produtos. 

Assim, considerando que arquitetos exercem suas atividades profissionais de forma 

competente e imparcial, com respeito às leis, aos contratos e as normas técnicas conhecidas e, 

considerando ainda o disposto no inciso VI da Lei 12.378/2010 e as determinações do Código de 

Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas (Resolução 52 do CAU/BR) resta, senão, admitir que 

a forma de atuar em conformidade com estes dispositivos é posicionando-se contra o recebimento 

de comissões em troca de suas indicações. 

Ao trazer estas informações, este Conselho cumpre seu papel institucional de informar que, 

receber comissão por indicação de produtos caracteriza transgressão a ética profissional. 

Diante de todo o exposto, estamos certos de poder contar com a colaboração desta empresa 

comercial, no sentido de não mais veicular em seus informativos dirigidos aos arquitetos e 

urbanistas, enunciados sobre comissionamento, ou seja, o pagamento de reserva técnica. 

Este tipo de oferecimento em anúncio não condiz com a conduta profissional dos 

arquitetos, uma vez que as normas que regem a profissão proíbem o recebimento, tanto por previsão 

na Lei Federal 12.378/2010, como no próprio Código de Ética e Disciplina dos arquitetos e 

urbanistas. 

Por fim, nos colocamos a disposição destas empresas para colaborar na divulgação de 

eventos e produtos que possam trazer conhecimento técnico para os profissionais de arquitetura e 

urbanismo. 

 

  

  
 


