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69ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 
EM 25/09/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 1 
horas, foi iniciada a 69ª Plenária Ordinária do CAU/RN, a qual ocorreu na sala de reuniões da 2 
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: PATRÍCIA LUZ DE MACEDO, 6 
JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, ALDO MEDEIROS JÚNIOR, ROSA MARIA PINHEIRO DE 7 
OLIVEIRA, LIANA GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA, ANITA ALVES DE MEDEIROS, 8 
DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL, JULIANA DE MEDEIROS 9 
MONTENEGRO, e CLAUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO. Conselheiros(as) 10 
Suplentes: Não houve presença de conselheiros suplentes. 11 
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA, sem 12 
substituição pelo suplente. 13 
1.1.2 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS: Não houveram ausências injustificadas. 14 
1.2. CONVIDADOS: Esteve presente o presidente do IAB/RN, o arquiteto e urbanista 15 
FABRICIO AMORIM MIRANDA DE OLIVEIRA. 16 
1.3. PESSOAL DO CAU/RN: HECTOR SIQUEIRA, Assessor Jurídico; LILIAN BRITO, 17 
Gerente Técnica; RAFAELA RIBEIRO, Gerente Administrativa; JOÃO MARCOS, Assistente 18 
Administrativo; e CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO, Secretária Executiva. 19 
2. ABERTURA DOS TRABALHOS: A Presidente PATRÍCIA LUZ DE MACEDO após 20 
verificação do o quórum, convida a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida a 21 
execução do Hino, faz a leitura da pauta. 22 
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 68ª PLENÁRIA ORDINÁRIA: A presidente 23 
PATRICIA LUZ perguntou aos presentes se os mesmos teriam alguma correção a propor na 24 
ata que foi disponibilizada no prazo legal por e-mail, e põe em votação. A Ata da 68ª Plenária 25 
Ordinária em questão foi aprovada pelos conselheiros presentes por unanimidade.  26 
4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EMITIDAS: A presidente PATRICIA LUZ listou as 27 
correspondências recebidas, iniciando pelo ofício nº 34/2017 do CAU/BR no qual informa 28 
sobre a pesquisa institucional sobre gestão de pessoas; o ofício nº 48/2017 do CAU/BR 29 
informa sobre o módulo ético no siccau; e o ofício nº 52/2017 do CAU/BR solicita 30 
preenchimento de questionário de fiscalização. Em correspondências emitidas, a presidente 31 
listou os seguintes ofícios: nº 29 à 32/2017 – CAU/RN foram convites feitos a profissionais 32 
arquitetos para participarem do evento Casa Mix Mossoró; ofício nº 33/2017 – CAU/RN foi 33 
uma resposta ao Sindarq sobre comissão eleitoral; e o ofício nº 35/2017 – CAU/RN solicita 34 
reunião via web conferência para COA. 35 
5. COMUNICADOS e INFORMES:  36 
5.1. Da Presidência: A presidente PATRICIA LUZ iniciou os informes solicitando a gerente 37 
técnica LILIAN BRITO para relatar sobre a oficina realizada no dia 31/08 na sede do conselho, 38 
para ensinar sobre o preenchimento de RRT´s no siccau. A gerente Lilian informou que a 39 
procura pela oficina foi ampla e a sala ficou lotada, com profissionais recém formados mas 40 
também os experientes participaram para reciclagem, a CEP está inclusive montando 41 
calendário para realizar essa oficina quatro vezes no próximo ano. A presidente PATRICIA 42 
LUZ relatou sobre a reunião no dia 06/09 com a Secretária da STTU Sra. Elequixina, que 43 
também é presidente da Mútua, para estreitar os laços entre as instituições para assuntos de 44 
mobilidade urbana. No mesmo dia 06, a gerente técnica LILIAN BRITO também recebeu a 45 
colaboradora Rossana do Senac, para discutir formas de colocar em prática a parceria que já 46 
existe entres as partes, a princípio o Senac já tentaria viabilizar a participação de um instrutor 47 
para palestrar sobre mídias sociais no evento Casa Mix Mossoró, e posteriormente a parceria 48 
irá se aplicar também em outro evento de final de ano na sede do CAU/RN. A presidente 49 
PATRICIA LUZ retomou a pauta para relatar que nos dias 14 e 15/09 ocorreu mais uma 50 
reunião do Fórum de Presidentes, em Belo Horizonte, a presidente narrou os assuntos 51 
debatidos, um deles foi sobre assistência de plano de saúde para os associados do Conselho; 52 
o CAU/MG apresentou durante o fórum, os trâmites judiciais com o CREA/MG, que está em 53 
fase de audiência de conciliação; a presidente listou alguns outros assuntos da pauta do fórum 54 
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de presidentes para conhecimento dos demais conselheiros presentes na plenária. Após isso, 55 
a presidente se ausentou da reunião juntamente com a gerente técnica para fazer abertura 56 
de palestra “Arquiteto transforme sua profissão em um bom negócio” no Sebrae, mais uma 57 
parceria em benefício dos profissionais da classe; assumindo a condução da Plenária, o 58 
conselheiro e vice-presidente JOSÉ JEFFERSON. 59 
5.2 Da Comissão de Exercício Profissional (CEP): A conselheira LIANA SUASSUNA iniciou 60 
relatando sua participação recentemente no Encontro Pernambucano de Arquitetos, em 61 
Recife/PE, e no Fórum de Arquitetura em Natal/RN, onde nesses dois eventos houve a 62 
revelação de forma verbal de palestrantes que trataram a “reserva técnica” como uma prática 63 
normal e rotineira entre os profissionais, e demonstraram também despreocupação quanto à 64 
fiscalização por parte dos conselhos de arquitetura e urbanismo ao executar essa ação. 65 
Também incentivaram os estudantes que a partir do 4º período já deveriam projetar. A 66 
conselheira LIANA SUASSUNA manifestou sua indignação durante a plenária, pois esse 67 
comportamento dos palestrantes é um mal exemplo para estudantes de várias instituições de 68 
ensino dos cursos de arquitetura e urbanismo como também para todos outros públicos que 69 
estavam presentes nos eventos. Os conselheiros discutiram e resolveram que deveria ser 70 
feita alguma denúncia aos arquitetos palestrantes, e notificar os organizadores dos eventos. 71 
Ainda nos assuntos da comissão, a conselheira ANITA ALVES apresentou solicitação por 72 
escrito, para participação do CAU/RN no município de Caicó/RN no mês de outubro, essa 73 
participação seria no formato de palestras ministradas pelo corpo técnico do conselho, aos 74 
profissionais arquitetos e urbanistas da cidade, e também seriam realizadas ações de 75 
fiscalização. 76 
5.3 Da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA): A coordenadora da 77 
comissão, ROSA MARIA, passou informes sobre o andamento da ação de capacitação para 78 
o Athis. Informou também que vai acontecer dia 24, segunda audiência pública sobre 79 
metodologia e cronograma de revisão do plano diretor de Natal. E comunicou sobre o evento 80 
Pré-Conferência de saneamento básico de natal a ocorrer em setembro e outubro. 81 
5.4 Das Entidades: O presidente do IAB/RN, FABRICIO AMORIM, relatou sobre o 82 
andamento do processo do último concurso realizado pelo IAB. Informou que as eleições para 83 
nova gestão do IAB/RN estão previstas para acontecer em novembro. 84 
6. ORDEM DO DIA: 85 
6.1. Aprovar Plano de Ação e Orçamento para 2018: O vice-presidente JOSÉ JEFFERSON 86 
solicitou que fizessem a apresentação do Plano de Ação e Orçamento 2018, os colaboradores 87 
RAFAELA RIBEIRO e JOÃO MARCOS. Foram exibidos slides com os valores estimados para 88 
o orçamento de 2018. O Plano de Ação 2018 foi aprovado previamente pela Comissão de 89 
Planejamento e Finanças deste CAU/RN e posteriormente aprovada pelos conselheiros 90 
presentes nesta Plenária por unanimidade. 91 
6.2. Aprovar Regimento Interno: A conselheira ROSA MARIA fez leitura de alguns trechos 92 
mais relevantes do documento elaborado, pois o arquivo já havia sido enviado na integra via 93 
e-mail a todos os conselheiros para leitura prévia. O Regimento Interno foi aprovado pelos 94 
conselheiros presentes por unanimidade. 95 
7. ENCERRAMENTO: O vice-presidente JOSÉ JEFFERSON colocou a palavra à disposição 96 
e sem manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 69ª Reunião 97 
Plenária Ordinária. 98 
 99 
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PATRICIA SILVA LUZ DE MACEDO  JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 102 
       Presidente do CAU/RN                          Vice-Presidente do CAU/RN    103 
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CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 107 
Secretária Executiva do CAU/RN 108 


