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64ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 
EM 24/04/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, 1 
foi iniciada a 64ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede 2 
do CAU/RN, na cidade de Natal/RN. 3 
1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Foi realizada a verificação das seguintes presenças na sala: 4 
1.1. MEMBROS DO CAU/RN: Conselheiros(as) Titulares: PATRÍCIA LUZ DE MACEDO, 5 
JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, LIANA GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA, ANITA ALVES 6 
DE MEDEIROS, ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, CLÁUDIA FERREIRA DE 7 
QUEIROZ SEREJO, E FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA. Conselheiros(as) 8 
Suplentes: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES. 9 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, 10 
sem tempo hábil para substituição pelo suplente. 11 
1.1.1.1. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: JULIANA DE MEDEIROS MONTENEGRO, sem 12 
substituição pelo suplente; ALDO MEDEIROS JÚNIOR, sem substituição pelo suplente. 13 
1.2. CONVIDADOS: Não houveram convidados. 14 
1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, 15 
Gerente Técnica, e CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, Secretária Executiva. 16 
2. ABERTURA DOS TRABALHOS: O conselheiro JOSÉ JEFFERSON iniciou os trabalhos 17 
em virtude da Presidente PATRICIA LUZ estar participando de reunião externa com o 18 
Vereador Sueldo Medeiros na Câmara de Vereadores, mas que ainda se fará presente à esta 19 
reunião, portanto, o conselheiro convidou a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Após 20 
a execução do Hino, fez a leitura da pauta. 21 
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS DA 62ª E 63ª REUNIÕES PLENÁRIAS 22 
ORDINÁRIAS:  O conselheiro JOSÉ JEFFERSON perguntou aos presentes se os mesmos 23 
teriam alguma correção a propor nas atas que já foram disponibilizadas no prazo legal por e-24 
mail e põe em votação. As Atas da 62ª e 63ª Reuniões Plenárias Ordinárias foram 25 
aprovadas pelos conselheiros presentes por unanimidade.  26 
4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: O conselheiro JOSÉ JEFFERSON 27 
listou as correspondências recebidas, começando pelo convite da UNP, onde solicita a 28 
participação da presidente PATRICIA LUZ para ministrar uma palestra sobre “a atuação do 29 
arquiteto e o sistema CAU”, a ocorrer dia 04/05/2017 na unidade UNP Roberto Freire. Depois 30 
leu o e-mail enviado pela ANEAC (Associação Nacional de Engenheiros e Arquitetos da 31 
Caixa), que contém a Nota Pública da ANEAC contra a PEC 61. E por último leu outro e-mail, 32 
este do documentarista Fred Luna, o qual solicita apoio para produção do documentário 33 
“Arialdo Pinho”. Sobre as correspondências emitidas pelo CAU/RN, o conselheiro JOSÉ 34 
JEFFERSON listou: ofício nº 15/2017 enviado ao Sebrae Mossoró, solicitando concessão de 35 
auditório do Sebrae para realização da palestra “A norma de desempenho no âmbito da 36 
atuação profissional”; ofício nº 17/2017 enviado à Semurb, que trata da certidão negativa de 37 
tributos municipais; ofício nº 18/2017 enviado ao CREA/RN, também solicitando concessão 38 
de auditório do CREA/RN para realização da palestra “A norma de desempenho no âmbito da 39 
atuação profissional”; ofício nº 04/2017-FÓRUM DE PRESIDENTES, ao Presidente do 40 
CAU/BR Sr. Haroldo Pinheiro, solicitando a participação do Sr. José Roberto Geraldine na 25ª 41 
Reunião do Fórum de Presidentes; e ofício nº 05/2017-FÓRUM DE PRESIDENTES, ao 42 
Presidente da Codhab, o arquiteto Sr. Gilson Paranhos, solicitando a participação dele na 25ª 43 
Reunião do Fórum de Presidentes. 44 
5. COMUNICADOS e INFORMES:  45 
5.1. Da Presidência: O conselheiro JOSÉ JEFFERSON fez a leitura dos informes, a começar 46 
pelo GesPública, onde a gerente técnica LILIAN BRITO fez a explicação, dizendo que houve, 47 
em formato de treinamento, um encontro de colaboradores dos CAU´s em Alagoas, para 48 
aprender a fazer a auto avaliação de cada CAU/UF, devendo ser preenchido um formulário 49 
de várias etapas com informações específicas de cada Conselho. No treinamento, 50 
participaram deste CAU, as colaboradoras LILIAN BRITO e RAFAELA RIBEIRO. Após retorno 51 
da viagem desse treinamento, este CAU/RN passou a se reunir com participação de toda 52 
equipe, em expediente interno nas quintas-feiras para concluir essa auto avaliação, com 53 
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previsão de entrega no final de maio. Em seguida, o conselheiro JOSÉ JEFFERSON falou 54 
sobre a criação do GT CALÇADAS CAMINHÁVEIS e do GT ACUPUNTURA URBANA, que 55 
estão tratando de ações pontuais. A conselheira ROSA PINHEIRO faz parte do grupo e 56 
mencionou sobre o trabalho na área do entorno do Hotel Reis Magos, e que estão definindo 57 
a forma como as intervenções serão realizadas. Esses Grupos de Trabalho estão se reunindo 58 
periodicamente na sede do CAU/RN. O comunicado seguinte foi sobre a II Mostra de 59 
Arquitetura em parceria com o SENAI, onde o conselheiro JOSÉ JEFFERSON solicitou a 60 
explanação pela gerente técnica LILIAN BRITO. A gerente informou que a temática do evento 61 
este ano será da arquitetura criativa, com reuso e criatividade. O lançamento ocorreu uma 62 
semana atrás, e houveram muitos interessados nas inscrições, inclusive foram criados mais 63 
dois ambientes para dar oportunidade aos grupos, totalizando 8 ambientes. E a abertura da 64 
Mostra está prevista para acontecer dia 22 de maio deste ano. O conselheiro JOSÉ 65 
JEFFERSON continuou a lista de informes, comunicando a parceria firmada com a Minds 66 
English School, para benefício de concessão de desconto nas mensalidades. Também citou 67 
sobre a reunião que aconteceu no CAU/RN com representantes da ANEAC, onde os mesmos 68 
vieram solicitar o apoio do CAU RN para se posicionar contra a PEC 61 (mais conhecida como 69 
a PEC das obras fantasmas), e convidou o CAU/RN a fazer visita ao corpo técnico da CAIXA. 70 
O item seguinte é sobre a Revista Gestão, que se trata de uma coletânea das ações realizadas 71 
pelo CAU/RN no período 2015/2017, como forma de prestação de contas para a comunidade, 72 
e convidou os conselheiros caso tenham interesse em participar da formulação da revista. 73 
Sobre o item que trata da reforma da sala de reuniões do CAU/RN, a conselheira CLAUDIA 74 
SEREJO fez a apresentação da ideia do projeto, onde nele são priorizados o auditório e o 75 
banheiro acessível, fazendo o mínimo de alterações em alvenaria. Os conselheiros presentes 76 
fizeram algumas sugestões e todos discutiram os conceitos apresentados. A conselheira 77 
CLAUDIA SEREJO concluirá o projeto, para que se possa fazer os orçamentos. A presidente 78 
PATRICIA LUZ retornou da reunião externa e sentou-se à mesa assumindo a condução da 79 
Plenária. Continuando os informes, a presidente falou da viagem que fará à Brasília, onde 80 
será realizada a 25ª Reunião do Fórum de Presidentes, nos dias 26 e 27 de abril, e em paralelo 81 
ao evento acontecerá o IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, no 82 
qual a presidente também se fará presente, levando panfletos confeccionados pelo CAU/RN 83 
convidando os prefeitos a conhecerem a Nova Agenda Urbana junto ao CAU/RN. A 84 
conselheira LIANA SUASSUNA perguntou detalhes de como seriam essas ações junto às 85 
prefeituras municipais, e a presidente PATRICIA LUZ informou que o CAU/RN está buscando 86 
parcerias junto às prefeituras e estudando os melhores caminhos para contribuir com o 87 
planejamento urbano municipal. O conselheiro JOSÉ JEFFERSON pediu a apalavra para 88 
fazer um informe dizendo que alguns órgãos públicos estão exigindo declaração negativa de 89 
antecedentes éticos, para participarem de licitações. 90 
5.2. Do Conselheiro Federal: O conselheiro titular FERNANDO JOSÉ, divulgou a próxima 91 
Plenária do CAU/BR que tem como assunto da pauta a deliberação do Regimento Geral, e 92 
após esse documento definido, este CAU/RN deverá fazer as adaptações no Regimento 93 
Interno também. Em seguida, o conselheiro trouxe o assunto sobre empresa júnior, onde o 94 
CAU/BR vem recebendo denúncias acerca da atuação dessas empresas júnior, por exemplo, 95 
na Paraíba, há uma empresa distribuindo panfletos oferecendo serviços de ambientação de 96 
valor inferior ao dos arquitetos, e em nosso Estado do Rio Grande do Norte também existem 97 
empresas júnior criadas através da UFRN e instituições privadas que precisam ficar atentas 98 
para não atuarem de forma irregular. O conselheiro JOSÉ JEFFERSON perguntou como é 99 
feito o cálculo de honorários, e o conselheiro FERNANDO JOSÉ informou que deve se seguir 100 
a tabela de honorários. A presidente PATRICIA LUZ questionou acerca das diretrizes dessas 101 
empresas júnior, que serviriam para estabelecer os parâmetros de atuação para os 102 
estudantes. O conselheiro FERNANDO JOSÉ disse que desconhece esse documento, mas 103 
deixou claro durante a reunião com a tutora de uma dessas empresas júnior, que a 104 
responsável técnica deverá participar mais de forma a acompanhar todas as atividades dos 105 
integrantes da empresa, exercendo a orientação necessária aos estudantes. A presidente 106 
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também informou que esse assunto será discutido no Fórum de Presidentes que irá ocorrer 107 
nos próximos dias em Brasília. Os demais conselheiros debateram sobre o assunto, e 108 
enfatizaram a importância das empresas júnior como complemento à formação acadêmica, 109 
mas que é fundamental delimitar o campo de atuação como também regularizar a empresa 110 
junto ao CAU/RN. O conselheiro federal FERNANDO JOSÉ  concluiu seus informes 111 
solicitando à presidente, que seja feito um convite ao Sr. Geraldine, para realizar neste 112 
CAU/RN uma palestra sobre a atuação do profissional, e a presidente concordou dizendo que 113 
fará esse contato com Sr. Geraldine no Fórum de Presidentes.  114 
6. ORDEM DO DIA: 115 
6.1. Aprovar constituição da comissão eleitoral do CAU/RN: A presidente PATRICIA LUZ 116 
comunicou que alguns conselheiros solicitaram mais tempo para pensar, mas que na próxima 117 
plenária o CAU/RN deverá ter os nomes da comissão eleitoral relacionados para aprovação.  118 
6.2. Aprovar realização de pesquisa de mestrado da UFRN (carta de anuência): A 119 
presidente PATRICIA LUZ comunicou que recebeu um pedido da UFRN via e-mail, solicitando 120 
colaboração em uma pesquisa de mestrado sobre BIM e processo de projeto arquitetônico no 121 
Nordeste. A participação do CAU/RN seria no envio de um questionário elaborado pela UFRN, 122 
no mala direta do nosso sistema, aos profissionais cadastrados, para que os interessados em 123 
participar da pesquisa envie o questionário respondido à UFRN. Do ponto de vista legal, não 124 
há impedimentos, pois o CAU/RN não estará disponibilizando informações do sistema, mas 125 
apenas colaborando enviando o questionário da UFRN aos e-mails cadastrados. Não 126 
havendo objeções, ficou aprovada a contribuição do CAU/RN da forma colocada. 127 
6.3. Aprovar parceria com Fórum de Arquitetura de Mossoró/RN: O CAU/RN recebeu 128 
novo pedido do Studio 43 para participar do Fórum de Arquitetura de Mossoró/RN, em forma 129 
de parceria, que a princípio seria com material gráfico como por exemplo blocos e pastas. 130 
Mas posteriormente a pessoa organizadora do evento rejeitou a contribuição desses 131 
materiais, pois já havia adquirido através de outras parcerias, e solicitou a contribuição em 132 
outras despesas do evento em forma de patrocínio. A presidente PATRICIA LUZ fez a leitura 133 
do parecer jurídico no qual explica a impossibilidade do CAU/RN em participar no formato de 134 
patrocínio conforme minuta enviada pelo Studio 43, mas comunicou aos conselheiros que o 135 
meio de participação do CAU/RN seria possível apenas via convênio, porém, o processo de 136 
confecção está andando lentamente em função da indisponibilidade da organizadora do 137 
evento em se reunir junto a este Conselho para tratar das pendências. Os conselheiros 138 
presentes discutiram o assunto, e ficou definido que a assessoria jurídica do CAU/RN deverá 139 
confeccionar todos os documentos necessários para firmar o convênio, e enviar ao Studio 43 140 
com todas as orientações necessárias, apenas para que a empresa solicitante assine e 141 
retorne com os documentos/certidões exigidos. Após isso feito, e não havendo impedimentos 142 
legais em razão das certidões, atendendo todas as exigências, deverá ser realizada 143 
convocação para Plenária Extraordinária com objetivo de colocar em votação a aprovação da 144 
disponibilidade da valor colocado no convênio. 145 
 7. ENCERRAMENTO: A presidente PATRICIA LUZ colocou a palavra à disposição e sem 146 
manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 64ª Reunião Plenária 147 
Ordinária às 19h30. 148 
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 150 

PATRICIA LUZ DE MACEDO 151 
Presidente do CAU/RN 152 

 153 
 154 
 155 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 156 
Secretária Executiva do CAU/RN 157 


