REUNIÃO DE COMISSÕES
DATA:
26/08/2014
TIPO DE REUNIÃO
PRESIDIDA POR
SECRETÁRIADA POR

PARTICIPANTES

HORÁRIO:
16:00h as 18:00h

LOCAL:
SEDE CAU/RN

REGIMENTAL
LÍLIAN BRITO -

GERÊNCIA TÉCNICA

PATRICIA LUZ JOSÉ JEFFERSON
LIANA SUASSUNA
ANDRÉ SOUZA
LÍLIAN BRITO

CAU/RN – CED – CEP - CPF
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CED
GERENCIA TÉCNICA

ABERTURA:

A gerente técnica do CAU/RN, Arquiteto e Urbanista Lílian Brito de Macedo,
deu início aos trabalhos da Reunião Regimental de Comissões no 32, do CAU/RN,
com os seguintes procedimentos:



Verificação do quórum regimentar: não houve quórum suficiente, mesmo
assim deu-se andamento à reunião.
Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes

CORRESPONDÊNCIAS:
Não houve divulgação de correspondência.

INFORMES
Não houve informes.

ORDEM DO DIA:


Plenária Caicó: decidiu-se que esse ponto seria discutido na Reunião Plenária, com a
presença de mais conselheiros.



Relatório de atuações do fiscal em campo, no mês de Agosto: foi lido o relatório
encaminhado pelo analista de fiscalização Marcelo Martíns, e decidiu-se que seriam
discutidos alguns pontos contidos neste, na reunião plenária. Também foi colocada
a possibilidade de serem feitos os relatos e votos dos processos de fiscalização por
meio de um parecer em modelo mais simplificado. Por fim foram enumeradas novas
diligências para a atuação de campo do fiscal: visita à obra existente na Av.
Engenheiro Roberto Freire e fiscalização de banner exposto na fachada lateral da
loja Adroaldo Tapetes de Petrópolis, onde aparece uma foto do sr. Francisco Ribeiro
sendo citado como profissional arquiteto; pediu-se que fosse elaborado um ofício e
entregue aos responsáveis da loja, orientando para que seja feita a retificação dessa
informação divulgada.



Foram analisados e dados pareceres dos processos de RRTs extemporâneas e
distribuídos os processos de fiscalização enviados á reunião pelo analista de
fiscalização do CAU/RN.

ENCERRAMENTO:
As 18:00h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada Reunião Extraordinária
de Comissões, do mês de Setembro 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

