
 

 
 

REUNIÃO DE COMISSÕES  
 

 

    DATA:    
21/01/2015 

    HORÁRIO:    
         14:00h as 17:30h 

LOCAL:    
SEDE CAU/RN 

 

TIPO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

  PRESIDIDA POR PATRÍCIA LUZ – PRESIDENTE CAU/RN 

SECRETÁRIADA POR LÍLIAN BRITO -  GERÊNCIA  TÉCNICA 

 

PARTICIPANTES PATRÍCIA LUZ DE MACÊDO                              PRESIDENTE CAU/RN  

 LIANA SUASSUNA                                               CAU/RN –  CPF - CEP 

 LARISSA GESTEIRA  

 LÍLIAN BRITO                                                        GERENCIA TÉCNICA 

 MARCELO MARTÍNS                                 ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO 

 JOSÉ JEFFERSON 

 VINÍCIUS GALINDO                                                     SINDARQ/RN 

 HECTOR SIQUEIRA                                            ASSESORIA JURÍDICA 

 FABRÍCIO AMORIM                                           PRESIDENTE IAB/RN 

 ROSA MARIA PINHEIRO 

 ANA CLÁUDIA 

 ANDRÉ FELIPE 

 CLÁUDIA QUEIROZ 

 RAFAELA RIBEIRO                                     GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 MYLENE LIBERATO                                                 GERENCIA GERAL 

 
 

 ABERTURA: 

 
 
 A presidente do CAU/RN, Arquiteto e Urbanista Patrícia Luz de Macedo, deu 
início aos trabalhos da 37ª Reunião Ordinária de Comissões do CAU/RN, com os 
seguintes procedimentos: 
 

 Verificação do quórum regimentar: houve quórum  

 Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes 

 A presidente explicou aos presentes como funciona o rito das reuniões de 
comissões; que seguem as diretrizes do regimento interno e que podem 
acontecer em grande grupo ou separadamente, por comissões, para que se 
tenha um maior rendimento. Propôs que no momento dos 



 

encaminhamentos seja utilizado esse formato e que cada um dos 
coordenadores de cada uma das comissões redija uma ata com resumo do 
que foi discutido e das conclusões que chegaram. 
 
 
 

CORRESPONDÊNCIAS: 
 

Foi recebido convite para participar da colação de graus da turma de UNP 
Mossoró. 

 
 

 

INFORMES  

 

 Acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2015 o cadastro e coleta dos 
dados biométricos dos egressos da turma de concluintes da UNP Mossoró. A 
coleta acontecerá no escritório da conselheira Liana Suassuna e o 
agendamento será feito previamente pelos interessados. A divulgação será 
feita por e-mail e redes sociais. 

 Nesses mesmos dias de coleta de dados biométricos, acontecerá também em 
Mossoró, Assú e Tibau do Sul atuação da fiscalização, cumprindo diligências e 
averiguando denúncias. 

 O site do CAU/RN está sofrendo reformulações em seu lay out e em seus 
informes. A presidente complementa que aguarda a contribuição dos colegas 
conselheiros com ideias e propostas, que podem ser elaboradas e enviadas 
por e-mail à presidência. 

 A conselheira Ana Cláudia informou a respeito de um evento que acontecerá 
na cidade para se discutir o plano estratégico de habitação social do 
município de Natal. Citou a importância da participação do conselho, 
sindicato e IAB, lançando críticas. A presidente pediu-lhe que trouxesse 
contribuições para que sejam passadas à comissão de habitação, e a 
conselheira Rosa Maria sugeriu que seja preparado um material informativo 
a respeito do tema, para ser divulgado no site e nos e-mail dos profissionais, 
com chamadas à participar do evento. 

 
 

ORDEM DO DIA: 

 

 Ocorre a entrega, a cada um dos conselheiros presentes, de material digital 
referente a resoluções utilizadas em cada uma das comissões.  

 É acordado entre os presentes que o seminário interno do CAU/BR deverá ser 
tratado pelos integrantes da COA, no momento posterior de discursões em 
grupos separados. 



 

 André Souza falou da questão da compra da sede do conselho, disse que 
poderia trazer ideias que tinham sido discutidas pelas comissões da gestão 
passada e que poderiam contribuir para a escolha do local. 

 Tratando-se da resolução 75, Lianna Suassuna fala sobre o modelo de placa 
criado pelo CAU/MG, onde o lay out define espaço para colocação do selo da 
fiscalização, logomarca do escritório e cores diferenciadas para cada uma das 
atividades registradas (projeto, execução, gestão...); com relação ao selo de 
fiscalização, ficou acertado que iriamos continuar utilizando o modelo que já 
temos, aprovado em plenária, até que o CAU/BR se posicionasse quanto ao 
assunto, disponibilizando um modelo padrão, para uso em todo o Brasil, ou 
mesmo um modelo que seja impresso pelo próprio profissional, ao registrar 
seu RRT no SICCAU, como já se comenta que possa acontecer. 

 Falou-se a cerca do lançamento do programa NDecor Mossoró, 
questionando-se em como se podia tratar o fato de modo a torna-lo legal e 
de forma a se tirar proveito do programa, uma vez que trata-se de um grande 
grupo de arquitetos e lojistas reunidos. As conselheiras Cláudia Queiroz e 
Rosemary Gusmão deram depoimentos pessoais de suas experiências 
profissionais junto a lojistas, grupos de arquitetos e mercado profissional, e 
ressaltaram a necessidade de um trabalho de mídia junto à sociedade, para 
que as pessoas comecem a valorizar mais o profissional arquiteto e seu 
trabalho. 

 O assistente jurídico Hector Siqueira alerta sobre a possibilidade de o 
conselho trabalhar juntamente com o MP e PF na solução de casos de 
exercício ilegal profissão; como aconteceu em Mossoró com o caso do design 
de interiores Francisco Ribeiro. 

 
 
 

ENCAMINHAMENTOS: 

 
- Grupo de discursões da CEP: 

 O fiscal Marcelo Martins falou de suas atuações em campo, na cidade de Natal. 

 Foi explanada pela presidente da comissão, a conselheira Liana Suassuna, o quão 
proveitoso foi a participação da equipe de fiscal, CEP e gerencia técnica do CAU/RN 
no evento “Fórum de Fiscalização”,  promovido pelo CAU/BR em Brasília: “Lá foram 
trocadas experiências com outras equipes de outros estados e se trouxe muitas 
ideias que podem ser utilizadas em nossas rotinas de fiscalização e de orientação a 
atuação profissional aqui do estado”, disse a conselheira. 

 Foram entregues á coordenadora da CEP os processos de fiscalização. 

 Foram analisados os processos de RRTs extemporâneas, e dados os respectivos 
pareceres. 
 
 
 



 

- Grupo de discursões da COA: 

 Pontos discutidos: 
. Custo benefício do quadro pessoal do CAU/RN; 
. Como funciona o pagamento de Hora Extra para o corpo técnico; 
. Logística do Atendimento ao Público; 
. Apontar um profissional Arquiteto em diversas cidades do nosso estado para 
servir de ponto de apoio do CAU/RN; 
. Reaver Convênios junto as Prefeituras; 
. Criação de um nome para absorção de novas ideias junto ao Conselho, nome 

sugerido até o momento: Chuva de Ideias; 
. Contratação de assessoria Imobiliária para decisão sobre nova sede do CAU/RN 

(COA + André); 
. Formato do primeiro seminário para Conselheiros e Entidades; 

 

 Estrutura sugerida para o seminário: 
- Sábado 21/03/2015; 
- Início 09h 
- Local a definir (auditório de hotel com almoço e Coffee break) 
- Estima-se 50 pessoas; 
- Apresentação CAU Sistema - Cons. Federal Fernando Costa; 
- Apresentação do CAU/RN - Cons. Patrícia Luz; 
- Apresentação dos setores - Gerências + Assessoria Jurídica; 
- Apresentação da parte Técnica + Fiscalização e Atendimento ao Público - 
Gerência Técnica Lilian Brito; 
- Intervalo para Almoço; 
- Apresentação do Planejamento Estratégico - Gerência Geral Mylene Liberato; 
- Apresentação Plano de Ação 2015 + Estrutura corpo técnico - 
Gerência Administrativa e Financeira Rafaela Ribeiro; 
- Espaço para feedback dos 'antigos' Conselheiros diante do exposto; 
- Espaço para os novos Conselheiros tirarem dúvidas e expressarem seus 

feedback do exposto; 
- Encerramento com Coffee break; 

 

 

ENCERRAMENTO: 

 
Às 17:30h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 37ª Reunião Ordinária 

de Comissões, do mês de janeiro de 2015, do CAU/RN. 
Para os devidos fins foi lavrada esta ata, que vai assinada pela Gerente 

Técnica do CAU/RN, que secretariou essa reunião e pelos demais presentes. 
 
 
                                                                 LÍLIAN BRITO 
          Secretária – Gerência Técnica CAU/RN 


