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67ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 
EM 31/07/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, foi 1 
iniciada a 67ª 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: FERNANDO JOSÉ DE 6 
MEDEIROS COSTA, PATRÍCIA LUZ DE MACEDO, JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, ROSA 7 
MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, LIANA GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA, E JULIANA DE 8 
MEDEIROS MONTENEGRO.  9 
Conselheiros(as) Suplentes: Não houve presença de conselheiros suplentes. 10 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO, sem 11 
substituição pelo suplente, ANITA ALVES DE MEDEIROS sem substituição pelo suplente, 12 
DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL sem substituição pelo suplente, e ALDO 13 
MEDEIROS JÚNIOR sem substituição pelo suplente. 14 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 15 
1.2. CONVIDADOS: Estiveram presentes o presidente do IAB/RN, FABRICIO AMORIM, e a 16 
arquiteta e urbanista EMANUELLE ALBUQUERQUE. 17 
1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; RAFAELA RIBEIRO 18 
ARAUJO, Gerente Administrativa; e CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, Secretária 19 
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 66ª 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 66ª 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 pela carta do Sinduscon Mossoró que solicita apoio 29 
financeiro para o evento VI Feirão Imobiliário/Casa Mix; ofício nº 33/2017 da UNP 30 
comunicando nova reitoria; ofício nº 388/2017 da SEMUT enviando minuta de acordo de 31 
cooperação entre as partes; ofício nº 200/2017 do CAU/BR informando sobre o V Seminário 32 
CPUA; e ofício nº 29/2017 do CAU/BR informando novo formato de boleto de cobrança 33 
Em correspondências emitidas, a presidente citou o ofício nº 14/2017 - Fórum de Presidentes, 34 
o qual informa local da 27ª reunião do fórum; ofício nº 15/2017 - Fórum de Presidentes, sobre 35 
tarifas bancárias; ofício nº 16/2017 - Fórum de Presidentes, com contribuições para o V 36 
Seminário CPUA. E mencionou o e-mail enviado aos presidentes dos CAU/UF´s anexando 37 
planilha com questões sobre ética. 38 
5. COMUNICADOS e INFORMES:  39 
5.1. Da Presidência:  40 
A presidente PATRICIA LUZ iniciou os informes comentando sobre a reunião que teve com a 41 
coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da UNIFACEX, EMANUELLE 42 
ALBUQUERQUE, e solicitou que a mesma fizesse uma explanação sobre o formato e 43 
programação do evento “Arquitetando” que está sendo organizado pela Unifacex e previsto 44 
para acontecer nos dias 7 e 8 de novembro. A arquiteta Emanuelle também falou do seu 45 
trabalho de mestrado sobre o arquiteto e urbanista Moacir Gomes, que será homenageado 46 
durante o evento com a presença dele. A coordenadora Emanuelle aproveitou para discutir 47 
junto aos conselheiros sobre os alunos de arquitetura se apresentarem como profissionais 48 
antes da formação, mas que a universidade vem trabalhando o tema ético junto aos alunos, 49 
fazendo advertências e penalizando quando é o caso, e realizando as devidas orientações. 50 
Em seguida, a presidente PATRÍCIA LUZ, pronunciou os demais informes, citando os serviços 51 
de reparos emergenciais na sede do Conselho decorrentes das infiltrações das fortes chuvas; 52 
informou que no dia 28/06 participou da audiência pública sobre o hotel reis magos na Câmara 53 
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Municipal de Natal; citou que nos dias 29 e 30/06 houve o treinamento para Comissão de 54 
Eleições em Brasília com a participação dos membros da comissão, Lúcio Dantas e Carina 55 
Coutinho; recebeu no dia 04/07a visita do Prefeito de São Miguel/RN, o arquiteto e urbanista  56 
Gaudêncio, na sede do conselho. Participou de reunião no dia 13/07 no Sebrae para discutir 57 
parceria visando o desenvolvimento de ações conjuntas no campo da qualificação de 58 
empresas de arquitetura e urbanismo, bem como de profissionais;  coordenou nos dias 20 e 59 
21/07 a 27ª Reunião do Fórum de Presidentes em Rio Branco, Acre; no dia 24/07 foi à Semut 60 
para assinar acordo de cooperação onde os sistemas de ambas as instituições irão conversar, 61 
para permitir o acesso ao banco de dados da Semut e vice-versa; participou no dia 25/07 do 62 
evento MUTUA/RN no Parque da Cidade; no dia 25/07 esteve presente no evento “O Futuro 63 
da Minha Cidade” que ocorreu no CT GÁS; e relatou a reunião com Flávio Freitas da Funcarte 64 
no dia 28/07 na sede deste Conselho para conversar sobre lei em que obriga os 65 
empreendimentos acima de mil metros quadrados a contemplarem obra de arte de artista 66 
credenciado naquela fundação. 67 
5.2. Do Conselheiro Federal: O conselheiro federal FERNANDO JOSÉ fez informes sobre a 68 
reunião da CEF na qual a sua suplente JOSENITA ARAÚJO participou. Citou uma reunião 69 
onde estão discutindo a criação de uma resolução que une todas as resoluções sobre registro 70 
em uma só. Na plenária nacional, o conselheiro mencionou sobre a resolução de ética que foi 71 
aprovada na versão consolidada, onde as anteriores foram revogadas, passando a ter 72 
vigência essa última aprovada. Também explanou sobre o treinamento da Comissão Eleitoral, 73 
onde o conselheiro faz parte da equipe, e informou o atual número do colégio eleitoral para 74 
este CAU/RN, onde permanecem 9 conselheiros na composição deste. Os conselheiros 75 
fizeram algumas perguntas sobre o processo eleitoral, o conselheiro federal FERNANDO 76 
JOSÉ fez os esclarecimentos. E por último, comunicou sobre a eleição para IES que é 77 
coordenada pela CEN, onde serão eleitos o representantes de instituições de ensino, e que 78 
até o momento não recebeu indicações de delegado eleitor do nosso Estado.  79 
5.3 Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A conselheira e 80 
coordenadora, ROSA PINHEIRO, informou sobre o formato para edital do ATHIS. A 81 
conselheira realizou a leitura da minuta desse programa que teria participação da defensoria 82 
pública, os demais conselheiros conversaram sobre o assunto, ficando ainda a ser definido o 83 
documento na versão final. 84 
5.4 Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira LIANA  SUASSUNA 85 
informou que a comissão se reuniu com a fiscal ALINE, que apresentou uma diligência para 86 
a empresa Edifique Júnior. Essa empresa não é cadastrada no CAU/RN e é composta por 87 
estudantes que usam as redes sociais se intitulando como arquitetos. Os demais conselheiros 88 
discutiram o assunto e decidiram que a situação deverá ser mais investigada. 89 
6. ORDEM DO DIA: 90 
6.1. Aprovar Relatório do 2º trimestre contábil e Reprogramação Orçamentária 2017: A 91 
presidente PATRICIA LUZ fez a leitura dos relatórios e fez a leitura dos pareceres favoráveis 92 
da comissão para ambos os relatórios. Foram aprovados pelos conselheiros presentes por 93 
unanimidade. 94 
7. ENCERRAMENTO: A presidente PATRICIA LUZ colocou a palavra à disposição e sem 95 
manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 67ª Reunião Plenária 96 
Ordinária. 97 

 98 
 99 

PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO 100 
Presidente do CAU/RN 101 
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 103 
 104 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 105 
Secretária Executiva do CAU/RN 106 


