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  Dentre outros temas, foi discutido o 
fortalecimento dos CEAUs nos estados, 
para dar seguimento ao itinerário do 
Colegiado. Jefferson reforçou o apoio que 
o Conselho, no Rio Grande do Norte, vem 
dando às entidades que formam o 
colegiadocolegiado no RN, porém, essas mesmas 
entidades precisam de um suporte maior 
de suas matrizes nacionais, a exemplo 
do IAB-RN e o Sinarq-RN. O resultado 
dessa pauta: será realizado um 
estudo diagnóstico da atuação das 
entidades em todos os estados 
parapara que se faça a análise da composição 
dos CEAUs em suas regionais. 
    Participaram da reunião: presidente da 
FNA e coordenadora do CEAU-CAU/BR, 
Eleonora Mascia, o vice-presidente do 
IAB-DN, Rafael Pavan, o presidente da 
AsBEA, Danilo Batista, o presidente da 
ABAP, Alessandro Rosaneli, a presidente 
da ABEA, Ana Maria Monteiro, a 
coocoordenadora adjunta da CEF-CAU/BR, 
Cláudia Alcântara, a coordenadora da 
CEP-CAU/BR, Patrícia Luz, coordenadora 
da CPP-CAU/BR, Ana Cristina Silva, o 
coocoordenador da CPUA-CAU/BR, Ricardo 
Mascarello, membro da COA-CAU/BR, 
José Gerardo Soares, a assessora de 
Relações Institucionais e Parlamentares, 
Luciana Rubino. Além de outros 
integrantes de CAUs/UF e entidades.

CAU/RN participa de Reunião Ordinária 
do CEAU-CAU/BR

  O Colegiado de Entidades – CEAU – 

realizou nos dias 23 e 24 sua 64ª Reunião 

Ordinária, no CAU/PE, em Recife. 

O pO presidente do CAU/RN, Jefferson Sousa 

foi convidado para participar 

representando a entidade do estado, 

que por enquanto não tem coordenação 

definida. Bem como, Natan Patrick, 

diretor da Federação Nacional de 

Estudantes de Arquitetura – FeNEA.

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

2ª Semana da Habitação: foco para políticas 

que garantem o direito à moradia

  Pelo segundo ano, o CAU Brasil 
promoveu Semana da Habitação. 
O seminário foi organizado pelas 
comissões de Política Profissional 
(CPP-CAU/BR) e de Política Urbana e 
AmbientalAmbiental (CPUA-CAU/BR) e ocorreu 
entre 22 e 24 de agosto, mês do Dia 
Nacional da Habitação (21).  
  A 2º Semana da Habitação teve como 
objetivo oferecer contribuições da 
arquitetura e urbanismo para um dos 
grandes temas sociais do Brasil. 
    A habitação é tema central do 11º 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas. Está 
entre as metas propostas pela ONU 
“garantir o acesso universal a habitação 
segura, adequada e a preço acessível, 
aos serviços básicos e urbanizar 
asas favelas até 2030”. 

Esta perspectiva reitera a moradia digna 
como chave para o acesso a outros 
direitos fundamentais previstos na 
Constituição, como educação, saúde, 
trabalho, lazer e segurança.
    Por meio de campanhas e ações como 
a Semana da Habitação e do programa 
“Mais Arquitetos”  o CAU Brasil vem 
fortalecendo a aplicação da Lei Federal 
11.888/2008 (Lei da Assistência Técnica 
para a Habitação de Interesse Social – 
ATHIS) como política pública para 
garantirgarantir o direito universal à moradia 
no Brasil e oportunidade de trabalho 
para os arquitetos e urbanistas, 
especialistas na temática. 

Fonte: CAU/BR

NOTÍCIA NACIONAL

AGENDA DA SEMANA

- 128ª Plenária do CAU/RN29/08
- Entrega da Carta ao Candidato 
para Natália Bonavides30/08

- Biometria (por agendamento)30 e 
31/08

- Audiência Pública de Revisão 
do Plano Diretor de Extremoz31/08

- Fiscalização – Santa Cruz02/09

- Apresentação das alterações 
do Plano Diretor de Natal

31/08

- Fiscalização – S. Pedro do 
Potengi / S. Paulo do Potengi 
e Serra Caiada

1º/09
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