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áreas ribeirinhas e alguns monumentos 

arquitetônicos e turísticos da cidade para 

conhecer a realidade do Amapá. O objetivo 

foi construir uma visão participativa, 

voltada para a qualidade da evolução 

urbana. E, reforçar a importância da lei 

dede acesso a Assistência Técnica.

10º Fórum de Presidentes dos CAU/UF

  O evento que aconteceu nos dias 11 e 

12 de novembro, no Estado do Amapá, 

reuniu representantes de todos os estados 

brasileiros. Na programação, foram 

discutidasdiscutidas ações e propostas para melho-

ria do exercício profissional, além de 

diretrizes para gestão do Conselho. 

  Os presidentes realizaram visita técnica 

às áreas de habitação regionalizada,

DESTAQUE DA SEMANA

CAU/RN estabelece parceria com a 
FEMURN

  A equipe do CAU/RN, conduzida pelo 

presidente, Jefferson Sousa, esteve 

na última quarta-feira, 17, na Federação 

dos Municípios do Rio Grande do 

Norte, e foi recebido por Babá 

Pereira,Pereira, presidente da FEMURN.

  

  A visita institucional foi além do 

estreitamento de relação entre as 

entidades. Na oportunidade, Jefferson 

apresentou com mais detalhe as funções 

do Conselho e suas pautas de trabalho.

  Bem como, enfatizou a importância 

de colaboração para articulação junto 

à classe política e municípios da 

divulgação e utilização do ATHIS. 

Ainda mostrou a importância de se ter um 

profissional arquiteto e urbanista no 

quadro de funcionários das prefeituras.  

    “Encontros como esse são 

importantes para aproximar mais o CAU 

dos outros entes da sociedade. 

Fortalecendo e estabelecendo uma 

comunhão de atividades que beneficia a 

todos”, concluiu Jefferson Sousa.

    Acompanharam o presidente do 

CAU/RN na visita: a vice-presidente 

Ana Zélia Moreira, a conselheira e 

coordenadora da Comissão de Relações 

Institucionais, Natália Mabel Oliveira e o 

gerente geral, Glauco Gobatto.

ROTINA DO CAU/RN
  Novas regras de fiscalização e as boas 

práticas realizadas em vários estados do 

país foram compartilhadas pelas 

Comissões de Exercício Profissional do 

CAU Brasil e dos CAU/UF, em evento 

online realizado no dia 16 de novembro. 

Encontro Temático é o primeiro de uma 

sériesérie de diálogos institucionais para 

implementar do Plano Nacional de 

Fiscalização em todo o Brasil. Este 

planejamento está sendo discutido pela 

Comissão Temporária de Fiscalização do 

CAU Brasil e vai orientar os CAU/UF na 

aplicação das novas regras previstas pela 

Resolução CAU/BR Nº 198, em 2022.

AGENDA DA SEMANA

Reunião CEFEP
Reunião CED
Fiscalização (Litoral Sul)

22/11

Comissões de Exercício Profissional do CAU

apresentam boas práticas de fiscalização

  O CAU segue avançando na 

missão de modernizar e melhorar os 

serviços prestados aos arquitetos 

e urbanistas e à sociedade.

NOTÍCIA NACIONAL

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!

TV CAU/RN CAURN

PARTICIPE

Ainda dá tempo se inscrever

    Passos e Traços é a caminhada de-

senhada que o CAU/RN vai promover 

neste sábado, 27, 9h, saindo da Praça 

André de Albuquerque e passando por 

cinco pontos importantes do centro 

histórico de Natal/RN, com paradas em 

cada um deles para desenhar.

  O final do evento será na 

Capitania das Artes, com uma atração 

musical e venda de comidas 

e bebidas promovido pelo IAB.

Inscrições:Inscrições: https://www.sympla.com.br/-

passos-e-tracos---a-caminhada-de-

senhada-do-caurn__138696

Fiscalização (Litoral Sul)
Reunião COAPF
119ª Plenária Ordinária
Biometria (por agendamento)
Reunião Ministério do Desen-
volvimento Regional (Brasília)
Biometria (por agendamento)
Seminário 20 anos Estatuto 
das Cidades25/11

Passos & Traços - Caminhada 
Desenhada27/11

23/11

24/11


