SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2019
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP
DATA:

27/05/2019

PARTICIPANTES:
ASSESSORIA:

HORÁRIO:

11H

Dorian Cabral
Anita Alves
Renato Teles
Carina Coutinho
Lilian Brito

LOCAL:

SEDE CAU/RN

Coordenador Adjunto
Membro
Membro
Secretária Executiva
Gerente Técnica

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 04/2019 CEFEP/RN
ENCAMINHAMENTO:
Encaminhar para publicação.

1
FONTE:
RELATOR:
ENCAMINHAMENTOS:

ORDEM DO DIA
Processos de Fiscalização
CAU/RN
Dorian Cabral

Houve relato e voto dos processos que estavam com a conselheira Eunádia Cavalcante:
• 1000 078380/2019 – JAX BRASIL
• 1000 078424/2019 – CICERO ALVES DE LIMA NETO

RESPONSÁVEL:
COMUNICADO:

COMUNICAÇÕES
Dorian Cabral
Propostas revisadas de imagens para material gráfico.
As propostas foram apresentadas por Fabrine, e analisadas
pelos conselheiros presentes. Foram solicitados alguns ajustes
em parte do material apresentado (stand, selo de fiscalização e
placa de obra).
Andamento da Oficina de Precificação e o evento
Observatório de Natal (06/06/19).
Foi repassado para os conselheiros o cronograma do evento e
solicitado que reforcem as divulgações, uma vez que ainda
restavam muitas vagas abertas.
Apresentação das contribuições enviadas ao CAU/BR para
anteprojeto de resolução de RRT Social.
Foi apresentado o documento contendo as contribuições
enviadas e sugeridas pelo CAU/RN, conforme anexo.
Discutir sobre Ação CAU Itinerante no Seridó.
Esta foi uma demanda trazida pela conselheira Anita Alves,
representante do Seridó, justificando a demanda de
interiorização prevista pelo plano de fiscalização. A comissão
discutiu o formato da ação, prevista para acontecer em dois dias
no mês de julho, no município de Caicó/RN. Será buscada uma
parceria com Sebrae local, para cessão de espaço e palestra. O
CAU/RN também promoverá palestra sobre precificação e
oficinas técnicas.
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Discutir sobre fiscalização de venda de projetos pela
internet.
Os membros conversaram sobre a realidade local, porém, não foi
possível aprofundar a discussão uma vez que o CAU/BR não
dispõe de normativo sobre o tema. Sendo assim, ficou acertado
de se buscar junto à conselheira federal que o assunto seja
inserido nas pautas da comissão CEP/BR, de forma que sejam
definidas orientações para a fiscalização do conselho. Os
conselheiros presentes também sugeriram reuniões temáticas
com arquitetos locais, afim de tratar os assuntos que não
constam nos normativos do CAU, e assim, formular
encaminhamentos que cumpram as necessidades do mercado
local.

DORIAN JORGE FREIRE DE ANDRADE CABRAL
Conselheiro Estadual do CAU/RN
Coordenador Adjunto da CEFEP-CAU/RN

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO
Secretária Executiva do CAU/RN
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