SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 45ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, as onze horas
e cinquenta e cinco minutos, foi realizada a 45ª reunião de comissão ordinária, a
qual ocorreu na sala de reuniões do CAU/RN, na cidade de Natal-RN. Na
oportunidade, estavam presentes os membros da Comissão de Exercício
Profissional – CEP, a citar: Liana Graça Suassuna de França, Anita Alves de
Medeiro, Claudia Ferreira de Queiroz Serejo, bem como a Gerente Técnica do
CAU/RN Lilian Brito de Macedo e a Secretária Executiva do CAU/RN, Maria Renata
Duarte Ferreira. Conforme lista de presença em anexo. Os trabalhos foram
coordenados por Lílian Brito, a qual iniciou distribuindo para a coordenadora da CEP
– Liana Suassuna – o processo proveniente da fiscalização de número 1000020791
– Prefeitura Municipal de Assu. Na oportunidade, também foram devolvidos para o
setor de Fiscalização os seguintes Processos: 1000005814 – Bruna Gosson e o
Processo 1000005124 – Maria Cândida Medeiros, a fim de que as “Decisões da
CEP”, referentes a cada um destes processos, sejam enviadas às respectivas
profissionais pelos Correios. Por conseguinte, a CEP solicitou a Gerência Técnica
desenvolvesse um calendário para as ações da Fiscalização em 2016, objetivando
que o Plano de Fiscalização para 2016 já fosse discutido e aprovado, até no máximo
o mês de novembro do ano em curso. Foi solicitado também, pedir ao CREA que
disponibilize as atribuições do Técnico de Edificações, a fim de não restar dúvidas
até onde este profissional pode desenvolver algumas atividades sombreadas às do
Arquiteto e Urbanista. Ficou acertado também, que esta Comissão deverá se reunir
para criar um modelo de placa, à ser disponibilizado no site do CAU/RN, elaborada
conforme a Resolução 75. Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada, e eu, Maria Renata Duarte Ferreira, Secretária Executiva do CAU/RN,
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela
gerente técnica, Lilian Brito de Macedo. Natal, aos vinte oito dias do mês de
setembro de dois mil e quinze.

______________________________________
Maria Renata Duarte Ferreira
Secretária Executiva CAU/RN

______________________________________
Lílian Brito de Macedo
Gerente Técnica CAU/RN
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