REUNIÃO DE COMISSÕES
DATA:
27/10/2014
TIPO DE REUNIÃO
PRESIDIDA POR
SECRETÁRIADA POR

PARTICIPANTES

HORÁRIO:
16:00h as 18:30h

LOCAL:
SEDE CAU/RN

REGIMENTAL
LÍLIAN BRITO -

GERÊNCIA TÉCNICA

PATRICIA LUZ JOSÉ JEFFERSON
LIANA SUASSUNA
ANDRÉ SOUZA
ANA ZÉLIA

CAU/RN – CED – CEP - CPF
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CPF - CEP
CAU/RN – CED
CAU/RN – COA - CPF

ABERTURA:

A gerente técnica do CAU/RN, Arquiteto e Urbanista Lílian Brito de Macedo,
deu início aos trabalhos da 34ª Reunião Regimental de Comissões 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:








Foi entregue o relatório de diligências efetuadas pelo agente de fiscalização, durante
o mês de Outubro; porém, os membros da CEP solicitaram que esse participasse
também das reuniões regimentais mensais, para melhor expor cada uma de suas
atuações em campo e também o desenrolar das análises de processos.
Em comum acordo dos conselheiros, ficou o tema inserido em pauta como “Venda
de projetos via internet”, á ser tratado na reunião plenária mensal, que ocorreu em
horário posterior a essa reunião.
Os membros da comissão de ética do CAU/RN redigiram um texto a ser
encaminhado ao coordenador da comissão nacional de ética, o Sr. Napoleão Ferreira
da Silva Neto, tratando da importância de continuar havendo encontros sobre essa
temática, onde há troca de experiências de como tratar processos dessa natureza.
Foram distribuídos á CEP os processos de fiscalização, os quais foram já discutidos
entre os membros, e que serão apresentados relatos e votos na próxima reunião.
Foram analisados os processos de RRTs extemporâneas, e dados os respectivos
pareceres.

ENCERRAMENTO:
As 18:30h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 34ª. Reunião
Regimental de Comissões, do mês de Outubro 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

