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57ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 
Local: sala de reuniões  

 
NATAL/RN, 26 de setembro DE 2016 

 
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 
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Início: 12h:05min. 
Término: 13h:40min. 
1. PRESENÇAS: 
1.1. MEMBROS DO CAU/RN: PATRÍCIA SILVA LUZ DE MACEDO, Presidente 
do CAU/RN; Conselheiros (as) Titulares: FERNANDO J. M. COSTA; JOSÉ 
JEFFERSON DE SOUSA; ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA; LIANA 
GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA; ANITA ALVES DE MEDEIROS e CLAUDIA F. 
DE QUEIROZ SEREJO. Conselheiros (as) Suplentes: LEONARDO AUGUSTO 
SUASSUNA DE FRANÇA.  
1.1.1 AUSÊNCIAS: ALDO MEDEIROS JÚNIOR, ausência injustificada e sem 
substituição pelo suplente; DORIAN JORGE A. CABRAL, ausência justificada, 
com substituição pelo suplente e JULIANA DE MEDEIROS MONTENEGRO, 
ausência injustificada e sem substituição pelo suplente.  
1.2 CORPO FUNCIONAL DO CAU/RN: LILIAN BRITO DE MACEDO, Gerente 
Técnica; RAFAELA RIBEIRO DE ARAÚJO, Gerente Administrativa e Financeira 
e MARIA RENATA DUARTE FERREIRA, Secretária Executiva. 
1.3 CONVIDADOS: não houve a participação de convidados.  
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 56ª REUNIÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA: A Presidente do CAU/RN, PATRÍCIA LUZ pergunta aos presentes 
se têm alguma correção a propor na Ata da 56ª Reunião Plenária, já 
disponibilizadas no prazo legal por e-mail e põe em votação. A Ata da 56ª 
Reunião Plenária Ordinária foi aprovada pelos Conselheiros presentes por 
unanimidade. 
4. DAS CORRESPONDÊNCIAS: 
RECEBIDAS: a Presidente PATRÍCIA LUZ apresenta o Ofício Nº 045/2016 – do 
CAU/BR, o qual convida o CAU/RN para a reunião técnica da COA-CAU/BR, que 
acontecerá em Recife-PE, no próximo dia 30/09 e fala que o Conselheiro José 
Jefferson participará desta reunião. A seguir ela fala sobre o Ofício Nº 327/2016, 
enviado pelo CAU/BR, que diz respeito ao monitoramento institucional sobre 
regimentos internos e composição de comissões, publicados nos sítios 
eletrônicos. Acerca dessa correspondência, a Presidente informa que está 
deixando a Comissão de Organização e Administração - COA, bem como a 
Comissão de Ética e Disciplina -  CED, levando em consideração a recomendação 
dada pelo CAU/BR, no II Encontro da COA, em Brasília, onde tratou da 
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reformulação ao regimento interno e recomendou que os Presidentes dos 
CAU/UF não fizessem parte de nenhuma comissão do Conselho. Por 
conseguinte, a Presidente PATRÍCIA LUZ convida a Conselheira Rosa Pinheiro 
para substituí-la na COA. Antes de acatar o convite a Conselheira Rosa Pinheiro 
intervém e questiona se essa nova composição das comissões COA e CED não 
deveria passar por eleição, porém, o Conselheiro Federal Fernando Costa 
responde que basta ser apenas por deliberação plenária. O convite foi aceito, pela 
Conselheira Rosa Pinheiro. Na próxima plenária essa temática deve constar na 
ordem do dia para aprovação. A correspondência seguinte, foi o Ofício Nº 
050/2016 – CAU/BR, que trata da aprovação do registro de obras intelectuais no 
CAU, por meio do módulo do RDA no SICCAU, para fins de esclarecimento do 
Art. 9º da Resolução CAU/BR Nº 67/2013. Nesse momento, a Presidente 
PATRÍCIA LUZ comenta que essa temática deve ser tratada pelos membros da 
CEP, em uma reunião de comissão. Além disso, a Conselheira Liana Suassuna 
solicitou o encaminhamento por e-mail deste registro a todos os conselheiros do 
CAU/RN. 
EMITIDAS: não houve correspondências emitidas à serem levadas a 57ª Reunião 
Plenária.  
5. COMUNICADOS:  
Após a leitura das correspondências, passou-se então para os comunicados, 
conforme a ordem a seguir:  
5.1. Da Presidência: nesse momento, a Presidente PATRÍCIA LUZ comenta 
sobre sua participação no II Encontro da COA – CAU/BR, e diz que lá tratou-se 
basicamente sobre o monitoramento dos regimentos e composições de 
comissões, além da explanação sobre a implementação, pelos CAU/UF, do Portal 
da Transparência, onde cada um deles tem um prazo para colocar informações 
gerais em seu site, as quais depois migrarão para o portal. A Presidente Patrícia 
relatou brevemente sobre a sua participação na reunião do Fórum de Presidentes 
dos CAU/UF e da Plenária Ampliada do CAU/BR, àquele antecedendo esse. 
5.2. Do Conselheiro Federal: o Conselheiro Federal FERNANDO COSTA 
comunica a aprovação do regulamento e do calendário eleitoral para as eleições 
dos CAU/UF no próximo ano e sugere que as discussões sobre a eleição do 
CAU/RN já comecem. Além disso, ele diz que o calendário encontra-se disponível 
para consulta na página do CAU/BR. Com relação a conclusão da tomada de 
contas especial do CAU/DF, o mesmo salienta que o caso já passou para o 
Tribunal de Contas da União. Para finalizar, ele informa que está sendo divulgado 
um concurso público de projeto executivo para a construção da sede do IAB/DF 
e CAU/BR que passarão a funcionar em um mesmo prédio. O Conselheiro 
também ressaltou que o terreno é de propriedade do IAB/DF, e ao CAU/BR caberá 
os custos com a obra.  
5.3 Dos Conselheiros Estaduais: não houve informes dos conselheiros.  
5.4 Das Comissões: 
Da Comissão de Ética e Disciplina: não houve informes dessa comissão.  
Da Comissão de Exercício Profissional: a Coordenadora da CEP, Conselheira 
CLÁUDIA SEREJO menciona que os fiscais apresentaram na reunião de 
comissões o quantitativo da fiscalização do CAU/RN, o qual é um demonstrativo 
desde o início do ano. Ela informou que os fiscais além de estarem saindo em 
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campo, estão também priorizando a fiscalização online, buscando profissionais 
com anuidades em atraso, RRTs com pendências, não pagas e nem excluídas do 
SICCAU. Ela também informou que de posse dessas informações, os fiscais 
entrarão em contato com o profissional a fim de que eles regularizem a sua 
situação. A seguir, a conselheira Cláudia fala sobre os eventos que a CEP 
pretende realizar até dezembro deste ano. O primeiro deles será o Papo Reto, 
que versará sobre “Segurança contra Incêndio e Pânico nas Edificações”, 
ministrado por uma pessoa especializada do corpo de bombeiros, focando 
principalmente na análise e aprovação de projetos arquitetônicos e instalações de 
combate a incêndio. Este evento está previsto para acontecer no dia 21 de 
outubro, no auditório do SEBRAE, estimando a participação de cerca de 100 
pessoas, entre profissionais e estudantes. Já no mês de novembro, o “CAU 
itinerante” visitará Mossoró. Na oportunidade, visitarão a UnP para saudar os 
alunos que estão prestes a se formar em Arquitetura e Urbanismo e oferecerão 
palestras gratuitas sobre acessibilidade e preservação do patrimônio histórico a 
todos os profissionais de arquitetura e urbanismo daquela cidade. Para finalizar, 
a Conselheira Cláudia Serejo sugere que seja visto a possibilidade de abertura de 
um processo licitatório a fim de selecionar uma empresa capaz de dar suporte na 
realização destes eventos.  
Da Comissão de Organização e Administração:  
Da Comissão de Ensino e Formação:  
Da Comissão de Planejamento e Finanças: a Conselheira CLÁUDIA SEREJO 
lê o parecer da CPF sobre o plano de ação de 2017. Após a leitura, a Presidente 
PATRÍCIA LUZ põe o mesmo em discussão. Não havendo dúvidas e/ou 
questionamentos, passou-se para os comunicados da CPUA. O parecer será 
posto em votação na ordem do dia.  
Da Comissão de Política Urbana e Ambiental: nesse momento, a Conselheira 
ROSA PINHEIRO faz a leitura da carta aberta que será entregue aos candidatos 
a prefeito na cidade de Natal, em uma solenidade que acontecerá após esta 
reunião plenária. Esta carta foi elaborada pelo CAU/BR e disponibilizada a todos 
os CAU/UF para que os mesmos fizessem implementações de acordo com as 
necessidades de suas capitais. Após a leitura, abriu-se um momento para 
sugestões e questionamentos, porém, não houveram. 
Das Entidades: não houve informes das entidades, devido à ausência de seus 
representantes.  
6. ORDEM DO DIA:  
Nesse momento, passou-se para a Ordem do Dia. A Presidente PATRÍCIA LUZ, 
põe em votação a aprovação do Plano de Ação para o ano de 2017, já relatado 
anteriormente pela conselheira Cláudia Serejo. O Plano de Ação de 2017, foi 
aprovado por unanimidade.  
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 
57ª 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 
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Presidente do CAU/RN, Patrícia Silva Luz de Macedo. Natal, aos vinte e seis dias 
do mês de setembro 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. 

 

  

  
 


