REUNIÃO DE COMISSÕES
DATA:
06/06/2014
TIPO DE REUNIÃO
PRESIDIDA POR
SECRETÁRIADA POR

HORÁRIO:
16:00h as 17:30h

LOCAL:
SEDE CAU/RN

REGIMENTAL
LÍLIAN BRITO - GERÊNCIA TÉCNICA
LÍLIAN BRITO - GERÊNCIA TÉCNICA
ANA ZÉLIA
JOSÉ JEFFERSON
LÍLIAN BRITO

CAU/RN – CPF - COA
CAU/RN – CEF - CEP
GERENCIA TÉCNICA - CAU/RN

PARTICIPANTES

ABERTURA:
A gerente técnica do CAU/RN, Arquiteta e Urbanista Lílian Brito, deu início
aos trabalhos da 1ª. Reunião Regimental de Comissões do mês de Junho de 2014, do
CAU/RN, com os seguintes procedimentos:



Verificação do Quórum regimentar: não houve quórum.
Justificativas de falta dos Conselheiros: José Gaudêncio e Liana Suassuna.

CORRESPONDÊNCIAS:
Não houve divulgação de correspondências.

INFORMES:
Da Conselheiro Federal Fernando Costa:


Aprovado pelo CAU/BR o Regulamento Eleitoral. Segundo Fernando, deverá
ser indicada uma Comissão Eleitoral - CE para cada CAU/UF, composta por 3
a 5 integrantes, votada e aprovada na próxima reunião plenária. Não poderá
compor a CE interessados na reeleição.

ORDEM DO DIA:
 Definição da Comissão Eleitoral (CE) para ser votada na próxima plenária.
Como não houve quórum para reunião, achou-se por bem definir a CE
em outra oportunidade, quando mais integrantes pudessem propor nomes.
Mesmo assim, concordou-se em convidar os integrantes do IAB/RN e do
Sindarq/RN, caso não pretendam montar uma chapa para concorrer, à
participarem da comissão.
O conselheiro Jefferson solicitou também o esclarecimento das regras
quanto à formação desta CE, indagando se o corpo técnico do CAU/RN
também poderia compor a comissão.
 Definição de data para Plenária de Caicó:
Os conselheiros Jefferson e Ana Zélia estiveram reunidos com a
profissional Anita, atuante no Município de Caicó, para buscar datas e locais
onde pudesse acontecer o evento. Segundo eles, a profissional alegou que a
região sofre bastante com a fiscalização do CREA local, que tem inspetoria na
cidade de Caicó, e que autua os proprietários de obras por ausência de
responsabilidade técnica de execução, mesmo tendo a RRT registrado para
essa atividade no local; obrigando, assim, o contratante a ter que elaborar
uma defesa justificativa e ir à sede dessa entidade solicitar arquivamento de
Auto.
Segundo ela, o melhor período para ocorrer o evento é no fim do mês
de Agosto, e de preferencia numa quinta feira, pois durante o final de semana
a cidade fica vazia porque alguns moradores e profissionais viajam para
cidades vizinhas ou capitais. Como local, ela propôs a Sede da Associação
Comercial.
Solicitou ainda, que fosse repassada a ela, pelo conselho, uma listagem
com todos os profissionais atuantes na cidade de Caicó e entorno, para
organizarem um encontro primordial entre eles e definirem uma pauta com as
problemáticas a serem discutidas durante o evento ou mesmo em outro
momento, separadamente, só entre conselho e profissionais.

 Ações da Fiscalização para essa semana:
Foi acordado pela gerencia técnica e por Jefferson, no momento
representante da CEP, que semanalmente, durante a reunião semanal de
comissões, seriam definidos pontos de atuação da fiscalização, que irão ser
inseridos no sistema de geoprocessamento IGEO, e repassados, na forma de
rotas, como tarefas de fiscalização para o fiscal Marcelo Araújo. Pelo
entendimento, o fiscal iria em campo, balizado por aquela diligencia, e
buscaria nas redondezas outras obras à fiscalizar. Quando detectado
regularização, selaria a obra, com o selo de fiscalização.
Os pontos de atuação enumerados foram:
- Obra de Nova Parnamirim localizada na Rua Petra kelly;
- Obra de reforma da loja Dona Dona, em Petrópolis;
- Obra de reforma da loja Águia Piscinas, na Av. eng. Roberto freire;
- Obra de reforma do Alamanda Mall, em Petrópolis
- Obra de construção do Restaurante Mangai, em Cidade Jardim;
- Obra de execução e ambientação do Hotel Ibis, próximo ao Arena das
Dunnas;

ENCERRAMENTO:
As 17:30h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião Regimental
de Comissões, do mês de Junho, do CAU/RN.
Para os devidos fins foi lavrada esta ata, que vai assinada pela Gerente
Técnica do CAU/RN, neste momento secretariando a reunião, e pelos demais
presentes.

LÍLIAN BRITO
Gerencia Técnica CAU/RN

