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68ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 
EM 28/08/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 1 
horas, foi iniciada a 68ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões 2 
da sede do 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, 7 
ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, LIANA GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA, 8 
JULIANA DE MEDEIROS MONTENEGRO, ANITA ALVES DE MEDEIROS, DORIAN 9 
JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, E CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ 10 
SEREJO. 11 
Conselheiros(as) Suplentes: ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES. 12 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houveram ausências justificadas. 13 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não justificou ausência o conselheiro ALDO 14 
MEDEIROS JÚNIOR, sem substituição pelo suplente. 15 
1.2. CONVIDADOS: Estiveram presentes o presidente do Sindicato de Arquitetos e 16 
Urbanistas - SINDARQ, VINICIUS GALINDO. 17 
1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, 18 
Gerente Técnica; JOÃO MARCOS, Assistente Administrativo; e CARINA COUTINHO DE 19 
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 22 
seguida a execução do Hino, faz a leitura da pauta. 23 
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 67ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: A presidente 24 
PATRICIA LUZ perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma correção a propor 25 
na ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. A Ata da 67ª 26 
Plenária Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por 27 
unanimidade.  28 
4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: A presidente PATRICIA LUZ 29 
listou as correspondências recebidas, iniciando pelo ofício nº 38/2017 do CAU/BR no qual 30 
envia relatórios de auditoria, e o ofício nº 43/2017 do CAU/BR que trata do prazo 31 
prescricional de anuidades; convite em comemoração ao dia nacional do corretor de 32 
imóveis; Deliberação plenária nº 69-08/2017 do CAU/BR que aprova realização da II 33 
Conferência de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro; e ofício nº 20/2017 da STTU 34 
convidando para reunião sobre plano de circulação viária, e estiveram presentes na 35 
reunião a presidente PATRICIA LUZ e a conselheira ROSA MARIA. Em correspondências 36 
emitidas, a presidente listou os seguintes ofícios: nº 17/2017 – Fórum de Presidentes 37 
CAU/UF que envia convite para 28ª reunião; nº 18/2017 – Fórum de Presidentes CAU/UF 38 
sobre metas financeiras flexíveis; nº 19/2017 – Fórum de Presidentes CAU/UF indagando 39 
sobre execução Athis nas eleições; nº 20/2017 – Fórum de Presidentes CAU/UF 40 
confirmando apoio ao Arquimemória 5; nº 21/2017 – Fórum de Presidentes CAU/UF que 41 
envia convite para 29ª reunião; nº 26/2017 – CAU/RN sobre inquérito civil (projeto Natal 42 
Brisa Cond. Clube); nº 27/2017 – CAU/RN sobre solicitação de informações (Município de 43 
Touros); nº 28/2017 – CAU/RN em resposta ao Município de Extremoz; e o ofício nº 44 
29/2017 – CAU/RN que apresenta o CAU/RN à Base Naval de Natal. 45 
5. COMUNICADOS e INFORMES:  46 
5.1. Da Presidência:  47 
A presidente PATRICIA LUZ iniciou os informes comentando sobre as reuniões do dia 48 
09/08 que houve com a Dra. Luciana da Defensoria Pública, juntamente com a gerente 49 
técnica Lilian Brito e a própria presidente, e no decorrer do mesmo dia a reunião na 50 
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Semurb, ambas para discutir a execução do projeto Athis. No dia 10/08 a gerente técnica 51 
LILIAN BRITO recebeu a coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo, a Sra. 52 
Celieny Guedes, para apresentar o CAU/RN e dar orientações. A presidente comunicou 53 
que participou da segunda reunião para revisão do plano diretor de Natal no dia 18/08. 54 
Informou sobre a viagem à Brasília para coordenar a 28ª reunião do Fórum de Presidentes 55 
que ocorreu nos dias 16 e 17/08 em Brasília-DF. Recebeu no dia 24/08 na sede do 56 
conselho, o empresário Marcantoni Gadelha, da loja Armazém Pará para conversar sobre 57 
proposta onde a loja oferece espaço para palestras na loja, e fez uma observação sobre 58 
a pouca participação dos profissionais arquitetos atuando nas lojas. Os demais 59 
conselheiros fizeram outras observações exemplificando diferentes situações 60 
confirmando esse ponto, e discutiram a necessidade de valorização do profissional no 61 
mercado de trabalho. Os conselheiros discutiram também formas mais eficazes de 62 
publicidade para divulgação das informações do conselho, e a presidente sugeriu que 63 
esse assunto seja habitualmente tratado durante as reuniões mensais das comissões. 64 
Informou também sobre a aprovação da prestação de contas do segundo trimestre. 65 
Lembrou aos conselheiros sobre o prazo de 27/09 para devolução das contribuições para 66 
elaboração do plano de ação 2018. A presidente apresentou aos conselheiros o Guia do 67 
Conselheiro elaborado pelo CAU/BR. E exibiu também o relatório com resultado mensal 68 
do tele atendimento enviado pelo CAU/BR. Após isso, a presidente se ausentou da 69 
reunião para atender à uma entrevista sobre a importância da discussão do plano diretor, 70 
junto à um canal de televisão local; assumindo a condução da Plenária, o conselheiro 71 
JOSÉ JEFFERSON. 72 
5.2. Do Conselheiro Federal: O conselheiro federal FERNANDO JOSÉ comunicou sobre 73 
o fechamento do número do colegiado eleitoral no dia 28/08, definindo a quantidade de 74 
conselheiros para cada estado. Esclareceu sobre o cálculo de proporcionalidade que será 75 
aplicado durante as eleições. As eleições para IES também já tem fechado o número do 76 
colegiado. E no geral, as eleições estão caminhando de forma bastante simplificada e 77 
ágil. O conselheiro citou a realização da II Conferência Nacional de Arquitetura e 78 
Urbanismo que vai ocorrer no Rio de Janeiro de 07 a 10 de outubro. A comissão de Ensino 79 
está finalizando a resolução de registro, e deverá estar consolidada até o final do ano. 80 
Informou sobre o ProCau que está viabilizando a utilização de valores de imobilizado de 81 
forma distribuída. 82 
5.3 Da Comissão de ética e Disciplina (CED): O conselheiro JOSÉ JEFFERSON 83 
solicitou ao assessor jurídico HECTOR SIQUEIRA fazer informe, o assessor citou uma 84 
sessão de conciliação que ocorreu durante a semana, na sessão não houve acordo entre 85 
as partes. O conselheiro JOSÉ JEFFERSON relatou a história do processo, e em razão 86 
de não haver acordo entre as partes, a comissão deverá analisar e decidir se cabe o 87 
processo ético. Os demais conselheiros discutiram o assunto exemplificando situações 88 
semelhantes. 89 
5.4 Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A coordenadora da comissão 90 
CLÁUDIA SEREJO apresentou proposta para formato de realização do evento 91 
“Arquitetando”. O evento seria no mesmo formato do ano passado, em um único dia, na 92 
sede do CAU/RN, com duas palestras em salas diferentes. Os temas ainda estão sendo 93 
estudados pela comissão. Também deverão acontecer algumas homenagens durante o 94 
evento, os conselheiros fizeram várias sugestões. Uma empresa contratada por licitação 95 
deverá fazer o serviço de buffet. Atrações musical e artística também estão sendo 96 
consideradas. A conselheira LIANA SUASSUNA informou sobre vários eventos que irão 97 
acontecer em Mossoró em setembro, e sugeriu que o CAU/RN tivesse alguma 98 
participação de custos mínimos em algum desses eventos. Conselheira CLAUDIA 99 
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SEREJO comunicou sobre a programação de visita à Caicó/RN no início de outubro para 100 
atuação do CAU/RN na cidade. 101 
5.5 Das Entidades: O presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas, VINICIUS 102 
GALINDO, solicitou sugestão/indicação de nome de pessoa para compor a comissão 103 
eleitoral do sindicato, que irá ocorrer dia 29 de setembro na sede do CAU/RN. Os 104 
conselheiros, fizeram indicação da gerente técnica LILIAN BRITO para compor a referida 105 
comissão. 106 
6. ORDEM DO DIA: 107 
6.1. Definir forma de execução do Athis: O presidente do Sindicato dos Arquitetos e 108 
Urbanistas, VINICIUS GALINDO, apresentou interesse em colaborar com o formato da 109 
Oficina de Capacitação do Athis, com previsão para acontecer no mês de novembro deste 110 
ano. Segundo o presidente do Sindicato, a oficina deverá ter formato definido pelas 111 
diretrizes estabelecidas pela CPUA, que vem se reunindo com a gerência técnica do 112 
CAU/RN e as Entidades para definir as prioridades e o direcionamento das ações. Os 113 
conselheiros discutiram e aprovaram o apoio do SINDARQ/RN na execução do Athis.7. 114 
7. ENCERRAMENTO: O vice-presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à 115 
disposição e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 116 
68ª Reunião Plenária Ordinária. 117 
 118 

 119 
 120 

PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO 121 
Presidente do CAU/RN 122 

 123 
 124 
 125 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 126 
Vice-Presidente do CAU/RN 127 

 128 
 129 
 130 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 131 
Secretária Executiva do CAU/RN 132 


