REUNIÃO DE COMISSÕES
DATA:
21/07/2014
TIPO DE REUNIÃO
PRESIDIDA POR
SECRETÁRIADA POR

PARTICIPANTES

HORÁRIO:
16:00h as 18:00h

LOCAL:
SEDE CAU/RN

REGIMENTAL
LÍLIAN BRITO -

GERÊNCIA TÉCNICA

JOSÉ GAUDÊNCIO JOSÉ JEFFERSON
LIANA SUASSUNA
ANDRÉ SOUZA
FERNANDO COSTA
RAQUELSON LINS
MYLENE LIBERATO
LÍLIAN BRITO

CAU/RN – COA - CPF
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CED
CONSELHEIRO FEDERAL
PRESIDENTE CAU/RN
GERENCIA GERAL CAU/RN
GERENCIA TÉCNICA CAU/RN

ABERTURA:

A gerente técnica do CAU/RN, Arquiteto e Urbanista Lílian Brito de Macedo,
deu início aos trabalhos da Reunião Regimental de Comissões no 31, do CAU/RN,
com os seguintes procedimentos:


Verificação do quórum regimentar: houve quórum.



Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes

CORRESPONDÊNCIAS:
Não houve divulgação de correspondência.

INFORMES
Não houve informes.

ORDEM DO DIA:


Plenária Caicó: Mylene Liberato falou da formação da comissão extraordinária que
irá tratar da plenária, que ficou formada pelos conselheiros José Jefferson, Ana Zélia
e André Souza e em seguida mostrou a listagem de profissionais que atuam na
região, sendo 12 em Caicó e 23 das regiões vizinhas. O conselheiro Jefferson tomou
a palavra e enfatizou a necessidade de se definir local, lista de convidados e
autoridades participantes e a data do evento, tendo sido proposto pela arquiteta
caicoense Anita, o dia 18 de Agosto, uma quinta feira, ás 17h, que segundo ela seria
o melhor horário, e como local o auditório do IFRN ou da CDL. Em seguida o
conselheiro José Galdêncio propôs falar-se na plenária a respeito da Lei de criação
do CAU e das ações e papel do conselho para com a sociedade.



A conselheira Liana Suassuna mencionou a importância de o CAU/RN estar
novamente em contato com a prefeitura de Mossoró, tendo em vista a nova equipe
montada pelo novo prefeito recentemente empossado. Disse também que o colega
integrante do IAB, o arquiteto Dorian estava agora a frente da secretaria de
urbanismo do município. Em seguida ela falou da problemática das calçadas
mossoroenses, que esta sendo discutida em conjunto com o Ministério Público, e foi
complementada pela conselheira Patrícia Luz, que disse que o IAB também esta
envolvidos nessa discursão, tratando do uso indevido do piso tátil.



Ações da fiscalização: não foram enumeradas ações.



Despacho à solicitação de processo ético de contratante: não foi discutido na
reunião.



Foram relatados e votados os processos de fiscalização encaminhados pelo analista
de fiscalização Marcelo Martins e redigidos os pareceres relativos às análises dos
RRTs Extemporâneos distribuídos.

ENCERRAMENTO:
As 18:00h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada Reunião Extraordinária
de Comissões, do mês de Julho de 2014, do CAU/RN.
Para os devidos fins foi lavrada esta ata, que vai assinada pela Gerente
Técnica do CAU/RN, que secretariou essa reunião e pelos demais presentes.

LÍLIAN BRITO
Secretária – Gerência Técnica CAU/RN

