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66ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 
EM 26/06/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, foi 1 
iniciada a 66ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede do 2 
CAU/RN, na cidade de Natal/RN. 3 
1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Foi constatado o quórum verificando as seguintes 4 
presenças na sala de reuniões: 5 
1.1. MEMBROS DO CAU/RN: Conselheiros(as) Titulares: PATRÍCIA LUZ DE MACEDO, 6 
JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, LIANA GRAÇA 7 
SUASSUNA DE FRANÇA, E DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL. 8 
Conselheiros(as) Suplentes: ROSEMARY CORTEZ GUSMÃO PEREIRA, PETTERSON 9 
MICHEL DANTAS, E ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES. 10 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, com 11 
substituição pelo suplente, ANITA ALVES DE MEDEIROS com substituição pelo suplente, e 12 
JULIANA DE MEDEIROS MONTENEGRO, sem substituição pelo suplente. 13 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não justificaram ausência os conselheiros ALDO 14 
MEDEIROS JÚNIOR, e FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA. 15 
1.2. CONVIDADOS: Estiveram presentes o presidente do IAB/RN, FABRICIO AMORIM, e os 16 
membros do instituto, arquitetas e urbanistas SOPHIA MOTTA, e MONICA GENTILI. 17 
1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO DE 18 
MACEDO, Gerente Técnica; RAFAELA RIBEIRO ARAUJO, Gerente Administrativa; e 19 
CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, Secretária Executiva. 20 
2. ABERTURA DOS TRABALHOS: A Presidente PATRÍCIA LUZ DE MACEDO após 21 
verificação do o quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida a 22 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 23 
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 65ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: A presidente 24 
PATRICIA LUZ perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma correção a propor na 25 
ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. A Ata da 65ª Plenária 26 
Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade.  27 
4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: A presidente PATRICIA LUZ listou as 28 
correspondências recebidas, iniciando pelo ofício circular nº 24/2017 do CAU/BR, que convida 29 
para o III Encontro COA-CAU/UF; o ofício circular nº 25/2017 do CAU/BR comunica a 30 
deliberação plenária DPOBR nº 66-06/2017; ofício circular nº 26/2017 do CAU/BR informa 31 
sobre os procedimentos de migração do sistema de cobrança; e por último o convite para 32 
sessão solene de transmissão de cargo de reitoria da UNP. Em correspondências emitidas, a 33 
presidente citou o ofício nº 11/2017 - Fórum de Presidentes, o qual convida todos os 34 
presidentes dos CAU-UF para a 27ª reunião; ofício nº 12/2017 - Fórum de Presidentes, 35 
convida para Reunião da CPFI; e ofício nº 20/2017 – CAU/RN enviado à FENESPS 36 
respondendo aos questionamentos sobre repasse de contribuição sindical. 37 
5. COMUNICADOS e INFORMES:  38 
5.1. Da Presidência:  39 
A presidente PATRICIA LUZ iniciou os informes comentando a palestra sobre norma de 40 
desempenho ocorrida dia 30/05 em natal onde a presidente fez a abertura, e 31/05 em 41 
Mossoró com abertura feita pelo conselheiro DORIAN JORGE, em parceria com a Régis 42 
Seguradora. Os conselheiros também comentaram a importância dos profissionais terem 43 
seguro. Em seguida, a presidente citou outra palestra sobre norma de desempenho, para 44 
materiais cerâmicos na arquitetura, que ocorreu dia 20/06 no auditório do Senai. Outro evento 45 
citado, “o futuro da minha cidade” ocorrido dia 05/06 na Fiern, e a presidente deu a palavra 46 
para a arquiteta e urbanista SOPHIA MOTTA para comentar sobre o evento, Sophia citou 47 
exemplos onde cidadãos fizeram manifestações para intervenções em espaços públicos e 48 
que resultaram em mudanças efetivas na urbanização da cidade. Os conselheiros também 49 
falaram da importância do evento. A presidente informou que participou dia 06/06 de uma 50 
reunião a convite da Casa Cor, para conversar sobre as definições do evento. Os conselheiros 51 
discutiram também sobre o uso da área do Aero Clube. Em seguida, a presidente também 52 
falou de sua participação na audiência pública que ocorreu dia 07/06 na Câmara de 53 
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Vereadores, sobre acessibilidade p/ deficiente visual. Foi dito também, que no dia 09/06, 54 
ocorreu na sede do Conselho, uma reunião com o senhor Marcelo Abdala, da empresa Leroy 55 
Merlin, para apresentar o formato de um programa de fidelidade que está sendo implantado 56 
pelos mesmos. Os conselheiros discutiram outros exemplos de premiação aos profissionais 57 
de arquitetura que existem em diversas lojas. Posteriormente, a presidente solicitou à Gerente 58 
Administrativa RAFAELA RIBEIRO, para explanar sobre o Seminário de Planejamento 59 
Estratégico, realizado em Brasília nos dias 12 e 13/06, onde a gerente participou e tentou 60 
abordar a necessidade de ter as diretrizes adaptadas às singularidades de cada CAU-UF, 61 
mas que a abordagem não obteve sucesso e as diretrizes permanecem como estão, por 62 
enquanto. Porém, continuamos na expectativa de que para o plano de ação de 2018 ainda 63 
seja possível realizar as adequações. Depois, a presidente PATRICIA LUZ comentou que se 64 
reuniu com a coordenadora Emanuelle Albuquerque da Unifacex, dia 19/06 na sede do 65 
Conselho, para conversarem sobre calendário de atividades. Foi citado que dia 20/06 66 
aconteceu a reunião para revisão do plano diretor no auditório Parque da Cidade. E também 67 
ocorreu no dia 20/06 a reunião da COA em Brasília, na qual o Assessor Jurídico HECTOR 68 
SIQUEIRA esteve presente, o assessor explicou que a reunião teve como objetivo informar 69 
as diretrizes sobre a nova proposta de regimento interno dos CAU-UF´s, e essas diretrizes 70 
serão repassadas à coordenação da COA deste Conselho. A presidente informou aos 71 
participantes sobre Treinamento da Comissão de Eleição, que aconteceria nos dias 29 e 30/06 72 
em Brasília, e iriam participar a Assessora Técnica CARINA COUTINHO e o Coordenador da 73 
Comissão LUCIO DANTAS.  74 
5.2 Da Comissão de Ética e Disciplina (CED): O conselheiro e coordenador da comissão 75 
JOSÉ JEFFERSON, informou que houveram duas reuniões de conciliação agendadas, em 76 
um dos processos éticos as partes haviam feito acordo previamente e desistiram do encontro, 77 
no outro processo as partes não compareceram. E comunicou sobre uma situação onde há 78 
um aluno do curso de arquitetura publicando em redes sociais ofertando serviços de arquiteto, 79 
a CED já enviou ofício com as devidas orientações. Os demais conselheiros também 80 
discutiram outros exemplos de situações semelhantes.  81 
5.3 Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira LIANA  SUASSUNA 82 
informou que a comissão se reuniu para discutir as contribuições a reprogramação do Plano 83 
de Ação, e entre alguns pontos ficou sugerido do que o evento “Arquitetando” se realize na 84 
sede do CAU/RN, caso já tenha ocorrido a reforma na sede, destacando que haja verba 85 
destinada à execução dessa reforma. O conselheiro JOSÉ JEFFERSON se colocou à 86 
disposição para fazer o orçamento da obra, e a conselheira ROSEMARY GUSMÃO se 87 
disponibilizou a fazer as especificações do projeto. A Gerente Técnica LILIAN BRITO lembrou 88 
que foi também sugerido na reprogramação, a utilização de verba para material gráfico de 89 
orientação aos profissionais, como folders, e também a participação no evento Casa Mix de 90 
Mossoró, através das parcerias como Sebrae, Sinduscon, e IAB, para realização de palestras.  91 
5.4 Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira e 92 
coordenadora, ROSA PINHEIRO, informou que a comissão se reuniu para discutir sobre a 93 
exigência do CAU/BR da utilização de recurso para assistência técnica. Esses recursos 94 
referem-se a execução do Projeto ATHIS, e foi definido na reunião que esse recurso deverá 95 
ser executado através de um edital direcionado às prefeituras para disponibilizar serviços 96 
técnicos de arquitetura realizados por estudantes de universidades e/ou profissionais por meio 97 
de entidades. O formato do edital será ainda definido pelos conselheiros na próxima reunião 98 
de comissões. A conselheira também citou sua participação em uma comissão do plano de 99 
mobilidade que está sendo elaborado. Por último, a conselheira ROSA PINHEIRO enfatizou 100 
a importância de destacar nas mídias do CAU/RN, o concurso para estudantes chamado Bid 101 
Urban Lab, que já foi lançado. Trata-se de um concurso de ideias para o bairro da Ribeira, 102 
desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em parceria com a Caixa 103 
Econômica e Prefeitura do Natal.  104 
 105 
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5.4 Das Entidades: Presidente do IAB/RN, FABRICIO AMORIM, informou que esteve em 106 
reunião com a SEMURB para discutir sobre um concurso para placas de identificação visual 107 
nas praias. Também comunicou sobre a mudança de endereço do IAB/RN, e falou que até 108 
novembro deverá ter organizada as eleições para presidente do IAB/RN. 109 
6. ORDEM DO DIA: 110 
6.1. Manifestação do CAU/RN sobre nota de esclarecimento sobre o Hotel Reis Magos: 111 
A presidente PATRICIA LUZ fez a leitura da nota emitida pelo Departamento de Arquitetura 112 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e após leitura, todos concordaram que o 113 
CAU/RN deve apoiar o posicionamento da UFRN. 114 
6.2. Aprovar abertura de sindicância e formação da comissão de sindicância: O CAU/RN 115 
recebeu uma cobrança da receita federal, uma multa por pagamento atrasado referente à 116 
guias de FGTS do exercício 2012. Valor de cinco mil reais tendo desconto de 50% sendo pago 117 
na data de vencimento. A presidente informou que o conselho pagou a multa, e será 118 
necessária abertura de comissão de sindicância para investigação do caso, e analisar os 119 
documentos financeiros/contábeis desse período em questão pois há possibilidade da 120 
existência de outras contas pagas em atraso. Os conselheiros discutiram o assunto, e ao final 121 
ficou definido que a comissão de sindicância seria composta pelos mesmos membros da 122 
COA/CPF (ROSA MARIA, ALDO MEDEIROS e CLÁUDIA SEREJO), acrescendo também os 123 
conselheiros JOSÉ JEFFERSON e ANITA ALVES, que irão se reunir para os trabalhos e dar 124 
parecer sobre o processo. 125 
7. ENCERRAMENTO: A presidente PATRICIA LUZ colocou a palavra à disposição e sem 126 
manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 66ª Reunião Plenária 127 
Ordinária. 128 

 129 
 130 
 131 

PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO 132 
Presidente do CAU/RN 133 

 134 
 135 
 136 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 137 
Secretária Executiva do CAU/RN 138 


