
 

 
 

REUNIÃO DE COMISSÕES  
 

 

    DATA:    
23/02/2015 

    HORÁRIO:    
         09:00h as 13:00h 

LOCAL:    
SEDE CAU/RN 

 

TIPO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

  PRESIDIDA POR LIANA SUASSUNA                      CAU/RN – CONSELHEIRA TITULAR CPF - CEP                  

SECRETÁRIADA POR LÍLIAN BRITO -                                                      GERÊNCIA TÉCNICA 

 

PARTICIPANTES LIANA SUASSUNA                      CAU/RN – CONSELHEIRA TITULAR CPF - CEP 

 ANITA MEDEIROS                      CAU/RN – CONSELHEIRA TITULAR CEF - CEP 

 PETERSSON DANTAS      CAU/RN – CONSELHEIRO SUPLENTE CEF – CED - COA 

 CLÁUDIA QUEIROZ                    CAU/RN – CONSELHEIRO TITULAR CEP - CPF 

 ROSEMARY GUSMÃO            CAU/RN – CONSELHEIRO SUPLENTE CEP - CPF 

 LÍLIAN BRITO                                               GERENCIA TÉCNICA – CAU/RN 

 
 

 ABERTURA: 

 
 A conselheira titular do CAU/RN, Arquiteta e Urbanista Liana Suassuna, deu 
início aos trabalhos da 38ª Reunião Ordinária de Comissões do CAU/RN, com os 
seguintes procedimentos: 
 

 Verificação do quórum regimentar: houve quórum apenas para a reunião da 
CEP; a COA teve a presença apenas da conselheira titular Rosa Pinheiro, e por 
isso a reunião dessa comissão terá de ser agendada novamente. 

 Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes. 
 

. 

CORRESPONDÊNCIAS: 
 

Não houve divulgação de correspondências. 
 

 
 

INFORMES  

 

 Não houve informes 
 



 

 

ORDEM DO DIA: 

 
 Registro de RRT cargo ou função da profissional Gabriela Guanabara: a CEP analisou 

as informações do RRT de Cargo ou Função da profissional e decidiu por deferir o 
registro uma vez que o fato gerador já estava regularizado através do registro ativo 
da profissional, mesmo que com data posterior à da sua contratação pela empresa. 
Foi certificado também que tanto a profissional quanto a empresa encontram-se 
aptas a atuar, estando com suas anuidades em dia. A conselheira presidente da 
comissão redigiu um parecer e encaminhou-o à gerencia técnica para que seja 
utilizado na justificativa de tramitação e aprovação do processo. 
 

 Modelo selo de fiscalização / resolução 75: decidiu-se continuar utilizando o modelo 
de selo desenvolvido pelo CAU/RN, para as obras fiscalizadas e regularizadas, até o 
CAU/BR disponibilize um modelo padrão nacional. Quanto à e se colocar a 
informação do número do RRT no selo, ficou acertado que essa informação deveria 
constar na placa de obras, já exigida pelo Resolução 75 em vigor. Liana propôs que 
na próxima reunião da CEP fossem levadas pelos presentes, ideias de modelos para 
placas de obras que poderiam ser disponibilizadas em formato digital, para 
download, no site do CAU/RN. Ficou definido que a fiscalização do uso das placas 
iria começar em caráter orientativo, com divulgações, a princípio, da exigência de 
utilização desta; num segundo momento o fiscal começaria a enviar “cartas de 
recomendação” para os profissionais das obras fiscalizadas que não tivessem a placa 
exposta, e só posteriormente seria iniciado o processo de fiscalização com autuação. 
 

 Plano de fiscalização: a presidente da CEP solicitou que a gerente técnica Lílian Brito 
encaminhasse o plano de fiscalização do CAU/RN 2014 aos conselheiros integrantes 
da CEP, para que possam ler e analisar a necessidade de ajustes. Pediu ainda que 
fosse montado pela gerencia um cronograma de atuações da fiscalização no interior 
do estado para o ano de 2015, tomando por base o número de RRTs por cidade. 
Lílian falou do programa CAU Itinerante, existente já em outros CAU/UFs do país, 
que acontece paralelo às fiscalizações nas cidades do interior e visa divulgar o 
conselho através de reuniões, eventos e ações junto à população local, empresários, 
políticos e técnicos. A ideia foi bastante aceita pelos presentes. 
 

 Atividades desenvolvidas pelo setor técnico durante os meses de Janeiro e Fevereiro 
de 2015: Lílian Brito entregou à presidente da CEP um resumo solicitado a ela pela 
presidente do CAU/RN, a conselheira Patrícia Luz, com todas as atividades 
desenvolvidas pelo setor técnico no ano de 2015, para que seja apresentado na 
plenária. 
 

 Ficou acertado o agendamento para o dia 09 de Março de 2015, às 9:00, na sede do 
CAU/RN, de uma reunião extraordinária da CEP, para tratar de votos de processos 
de fiscalização já distribuídos em reuniões anteriores. 

 
 
 



 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 
- Grupo de discursões da CEP: 

Análise e parecer de registro de RRT extemporâneos: 

 Prot. 215049/2015 – Danielle Leite Ferreira 

 Prot. 215553/2015 – Dimitrius da Silveira Regacini 

 Prot. 216284/2015 – Luana Martíns Dantas 

 Prot. 217700/2015 – Raul Orlando Justiz Gonzales 

 Prot. 222009/2015 – Carlos Alberto da Silva Junior 

 Prot. 221817/2015 – Cybelle Yoshie Kono 

 Prot. 223155/2015 – Cristina Tarla Vaccari 

 Prot. 222370/2015 – Rita de Cassia Pinheiro Gurgel 
 

 

 

ENCERRAMENTO: 

 
Às 13:00h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 38ª Reunião 

Regimental de Comissões, do mês de Fevereiro 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 
 


