
INFORMATIVO NO 363

DESTAQUE DA SEMANA

21ª reunião do Fórum de Presidentes e 
2º Encontro de Gerentes Gerais

  O CAU/BA recebeu, nos dias 13 e 14 
de outubro, os presidentes e gerentes 
gerais dos demais CAU/UFs, para a 
21ª reunião do Fórum de presidentes e 
2º Encontro de Gerentes Gerais.
  O presidente do CAU/RN, Jefferson 
Sousa, e o gerente geral, Glauco Gobbato 
estiveram em Salvador participando das 
pautas discutidas nos dois eventos. 
  Na programação do Fórum: revisão 
da Resolução 116, sobre a criação 
dos escritórios descentralizados 
e sua equipe mínima;

apresentação sobre conceitos 

relacionados às Relações Institucionais; 

registro de órgãos públicos junto ao CAU; 

apreciação Calendário 2023; entre outros.

  Já na pauta do Encontro dos Gerentes 

Gerais, destaca-se: auditoria (metodologia 

aplicada junto aos estados); 

escritórios descentralizados; cobranças; 

planejamento 2023. No momento para 

apresentação de cases, o CAU/RN 

apresentou o “CAU Visita”, edição realizada 

no Forte dos Reis Magos, no 

primeiro semestre deste ano.

  Para o gerente geral do CAU/RN, 
Glauco Gobbato, “os encontros nacionais 
de Gerentes Gerais são importantes para 
promovermos o alinhamento dos 
processos internos dos CAU/UFs, sempre 
respeitando as particularidades de cada 
estado. Além disso, discutimos e 
montamos o planejamento e gestão das 
ações futuras com base nos temas que 
estão sendo discutidos paralelamente no 
Fórum de Presidentes. No final, 
reservamos um tempinho para a troca de 
boas práticas, onde as UFs se inscrevem 
para apresentar iniciativas de sucesso ou 
que geraram um impacto positivo 
em sua região”, ressaltou Glauco.

ROTINA DO CAU/RN

CAU + Perto na Secretaria Estadual 

de Educação

  Na última quinta-feira, 13, a gerente 

técnica do CAU/RN, Lílian Brito e o 

assessor jurídico, Hector Siqueira, levaram 

o CAU + Perto para a Secretaria 

Estadual de Educação a convite da 

conselheira federal, Patrícia Luz, 

que é arquiteta do órgão.

  A oportunidade foi para tirar dúvidas do 

dia a dia dos profissionais que trabalham 

projetando e executando as obras de 

escolas em todo Rio Grande do Norte.

Esclareceu-se do preenchimento de 
RRT e suas versões até elaboração, 
acompanhamento de contratos com 
prestadores de serviço. Foi pauta do 
encontro também os limites de 
responsabilidades técnicas e profissionais, 
dos projetos e suas execuções. Bem 
como, explicar o funcionamento da 
fiscalização, que tem o intuito de ser 
educativa, passando por etapas de 
esclarecimento de documentações, da 
primeira visita à obra, notificação e 
por fim, caso não seja atendida 
as solicitações, a multa.
  Patrícia Luz reconheceu a importância 
desse momento: “mesmo sabendo que 
temos a equipe de atendimento sempre à 
disposição, para nos responder, ter o CAU, 
presencialmente, para tirar essas dúvidas 
dos nossos colegas, e da nossa rotina, 
é muito mais produtivo e esclarecedor” 
salientou a conselheira. 

AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)18 e 
19/10

PARCERIA

O arquiteto e urbanista registrado 

no CAU/RN tem 10% de desconto 

no valor total da conta, 

em consumação presencial.  
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