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Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, foi 1 
iniciada a 66ª Reunião Ordinária de Comissões, a qual ocorreu na sala de reuniões da sede 2 
do CAU/RN, na cidade de Natal-RN. Na oportunidade, estavam presentes os conselheiros 3 
titulares LIANA GRAÇA SUASSUNA DE FRANÇA, DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE 4 
CABRAL, JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA, e ROSA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA; e 5 
conselheira suplente ROSEMARY CORTEZ GUSMÃO PEREIRA. E presentes integrantes da 6 
equipe do CAU/RN, a gerente técnica LILIAN BRITO, e a secretária executiva CARINA 7 
COUTINHO. A reunião ordinária foi aberta com a Comissão de Exercício Profissional (CEP), 8 
na qual a conselheira LIANA SUASSUNA, que assumiu a coordenação interinamente neste 9 
dia por motivo de ausência justificada da coordenadora CLÁUDIA SEREJO, e iniciou os 10 
trabalhos com debate de assuntos que irão compor um normativo com critérios para 11 
obrigatoriedade de RRT de responsabilidade técnica para determinados projetos (instalações 12 
hidrossanitárias, estrutura, entre outros) de acordo com o uso e dimensionamento das 13 
edificações. Os conselheiros discutiram e foi redigida uma minuta do documento que tomou 14 
como diretriz o ato normativo do CREA/RN nº 16/1990. Essa minuta será enviada à assessoria 15 
jurídica do CAU/RN para revisão e conclusão da formatação do normativo, que deverá ter a 16 
versão final aprovada na próxima Reunião de Comissões. Sobre a parceria com o Senac para 17 
realização do workshop “mídias online para o marketing digital”, os conselheiros solicitaram 18 
verificar possibilidade de ver data e valores para ser ministrado na cidade de Mossoró/RN. 19 
Em seguida, os conselheiros definiram as contribuições a serem apresentadas à nova 20 
reformulação orçamentária do Plano de Ação 2017, que serão: para a “pasta plano de mídia”, 21 
foi sugerido contratação de empresa de publicidade para gerenciar as redes sociais do 22 
CAU/RN, e também estabelecer junto à empresa de assessoria de comunicação (empresa 23 
EXTRA, atual contratada), meta mensal de inserção em canais de comunicação (rádio, blogs, 24 
revistas, etc.) da capital e interior. Os conselheiros ainda enfatizaram a importância do 25 
CAU/RN participar dos Fóruns de Arquitetura de Natal e Mossoró. Para a “pasta de 26 
fiscalização”, foi solicitado a inserção de confecção de folders orientativos (arte gráfica e 27 
impressão), e foi requisitado também a participação do conselho no evento Casa Mix Mossoró, 28 
de 13 à 16 de setembro, realizando palestras ministradas pelo corpo técnico do CAU/RN e/ou 29 
por instituições parceiras que não gerem custos. Posteriormente, na “pasta eventos”, a 30 
comissão orientou que após as eleições de conselho, seja realizado um seminário interno aos 31 
atuais e novos membros, para apresentar os Planos de Ação e o Planejamento Estratégico, 32 
as comissões, ações e atribuições do conselho. Outro evento mencionado, foi o 33 
“Arquitetando”, onde a comissão aprova que seja realizado na sede do CAU/RN, mas para 34 
isso, a sede deverá ter reformado o auditório e banheiro acessível, caso contrário, o evento 35 
deverá ocorrer em outro local. Por último, a comissão informou que, em razão dos temas 36 
discutidos, não houve tempo hábil para distribuição dos processos de fiscalização, ficando 37 
portando, definido que os mesmos deverão ser distribuídos na próxima reunião de comissões. 38 
Nada mais havendo a tratar, a 65ª Reunião de Comissões foi encerrada, e eu, Carina Coutinho 39 
de Azevêdo, Secretária Executiva do CAU/RN, lavrei a presente ata que, lida e achada 40 
conforme, vai assinada por mim e pela Gerente Técnica do CAU/RN, Lílian Brito de Macedo. 41 
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LÍLIAN BRITO DE MACEDO 45 
Gerente Técnica do CAU/RN 46 
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CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 49 
Secretária Executiva do CAU/RN 50 

66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COMISSÕES 
EM 26/06/2017 
ATA DA REUNIÃO 

 


