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 ATA DA 58ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi 

realizada a 58ª 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, Petterson Michel 

Dantas (Suplente da Conselheira Anita Alves) e Patrícia Silva Luz de Macedo. Participaram 

também Hector Bezerra Siqueira (Assessor Jurídico do CAU/RN), Lilian Brito de Macedo 

(Gerente Técnica do CAU/RN) e Maria Renata Duarte Ferreira (Secretária Executiva do 

CAU/RN), conforme lista de presença anexa. Os trabalhos foram coordenados por Patrícia, a 

qual iniciou fazendo a leitura da Deliberação que trata da fiscalização em mostras de 

arquitetura em lojas, a qual foi elaborada pelo Assessor Jurídico do CAU/RN, Dr. Hector 

Siqueira. Após a leitura, houveram alguns comentários e foram feitos alguns ajustes. Ao 

finalizar, foi informado que esta deliberação será encaminhada a 58ª Reunião Plenária, para o 

conhecimento de todos. A seguir, foram discutidas as ações da CEP para as cidades de Caicó 

e Mossoró. Ficou acordado, portanto, que em Caicó, as ações seriam apenas de fiscalização, 

com a visita do fiscal Marcelo, no período de 23 a 25 de novembro à cidade de Caicó e região. 

Para Mossoró, ficaram de acordo para acontecer a seguinte programação: no dia 07/12, às 

14h, acontecerá no auditório do SEBRAE uma palestra sobre acessibilidade. Às 19:30, será 

ministrado, na UnP, uma palestra para os concluintes do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

No dia 08/12, a partir das 09h, haverá uma palestra para os concluintes do curso de arquitetura 

e urbanismo na UnP. Às 14h, no auditório do SEBRAE, Alexandre Lopes e Eduardo Falcão 

irão palestrar sobre a Preservação do Patrimônio Histórico. Haverá também diligências de 

fiscalização neste mesmo período na cidade de Mossoró, Açu, Tibau. Nada mais havendo a 

tratar, a 58ª Reunião de Comissões 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 do CAU/RN, Lílian Brito de Macedo. Natal, aos 

trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis. 
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       Lílian Brito de Macedo 

              Gerente Técnica CAU/RN 
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