
 

 
REUNIÃO DE COMISSÕES  

 
 

    DATA:    
22/06/2015 

    HORÁRIO:    
         13:00h as 14:00h 

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 PATRÍCIA LUZ       PRESIDENTE CAU/RN – CONSELHEIRA TITULAR CPF – CED - CPF              

 LIANA SUASSUNA                      CAU/RN – CONSELHEIRA TITULAR CPF - CEP 

 CLÁUDIA QUEIROZ                    CAU/RN – CONSELHEIRO TITULAR CEP - CPF 

 ANDRÉ SOUZA                                CAU/RN – CONSELHEIRO SUPLENTE CED 

 PETTERSON MICHEL               CAU/RN – CONSELHEIRO SUPLENTE CEF - CEP 

 LÍLIAN BRITO                                               GERENCIA TÉCNICA – CAU/RN 

 
 

 ABERTURA: 

 
 A coordenadora da CEP do CAU/RN, Arquiteta e Urbanista Liana Graça 
Suassuna de França, deu início aos trabalhos da 42ª Reunião Ordinária de Comissões 
do CAU/RN, com os seguintes procedimentos: 
 

 Verificação do quórum regimentar: houve quórum  

 Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes 
. 

 

CORRESPONDÊNCIAS: 
 

Não houve divulgação de correspondências. 
 

 

INFORMES  

 
Não houve informes 

 
 

ORDEM DO DIA: 

 

 Voto dos processos de fiscalização distribuídos em reuniões anteriores: 



 

 
- Voto nº 025/ 2015 – referente ao Processo de Fiscalização no. 1000007753/20014 
– Dorian Jorge Freire de Andrade Cabral 
- Voto nº 026/ 2015 – referente ao Processo de Fiscalização no. 1000016120/20015 
– Marcenaria Dantas 
 

ENCAMINHAMENTOS: 

 
- Grupo de discursões da CEP: 
 

 Análise e parecer de registro de RRT extemporâneos: 
- Protocolo 262810/ 2015 – Rani de Morais Soares 
- Protocolo 265684/ 2015 – Thêmis Nóbrega de Araújo Melo 
 

 Foi passado para a presidente da CEP/RN um modelo de declaração redigido pela 
gerente técnica do CAU/RN, Lílian Brito de Macedo, solicitado pelo SEMURB - Natal, que tem 
a função de justificar o registro da atividade técnica Relatório de Impacto de Vizinhança – 

RIV, através do código 4.2.4- Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, da resolução nº21 do 
CAU/BR. A coordenadora leu o documento e aprovou. Foi então exposto pela gerente 
técnica a necessidade de ser redigida uma portaria normativa, que abrangesse esse caso de 
registro do RIV e também do RITUR, que são atividades exigidas pelos órgãos locais, e que 
não aparecem na resolução acima citada, com essas nomenclaturas. A coordenadora achou 
por bem o assunto ser retomado em uma reunião extraordinária, a ser agendada para data a 
definir. 

 

 A presidente do CAU/RN, Patrícia Luz de Macedo, expôs aos presentes a campanha 
nacional do CAU/BR que entrará em circulação a partir do mês de julho e tratará do tema 
reserva técnica. A presidente solicitou que a CEP proponha um plano de mídia a ser 
discutido com a assessoria de comunicação, e ações a serem trabalhadas com os 
profissionais e lojistas locais. Ressaltou ainda que no dia 19 de junho de 2015 já houve uma 
reunião, na sede do conselho, com alguns lojistas e representantes de núcleos de decoração 
locais para tratar do assunto. 
 

 

ENCERRAMENTO: 

 
Às 14:00h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 42ª Reunião 

Regimental de Comissões, do mês de junho 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 


