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ATA DA 43ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 
 
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, as doze horas e vinte 
minutos, foi realizada a 43ª reunião de comissão ordinária, a qual ocorreu na sala de 
reuniões do CAU/RN, na cidade de Natal-RN. Na oportunidade, estavam presentes 
os membros da Comissão de Exercício Profissional – CEP e da Comissão de 
Planejamento e Finanças – CPF, a citar: Liana Graça Suassuna de França, Anita 
Alves de Medeiro, Ana Claudia de Sousa Lima, Claudia Ferreira de Queiroz Serejo, 
bem como a Gerente Técnica do CAU/RN Lilian Brito de Macedo. Conforme lista de 
presença em anexo. Os trabalhos foram coordenados pela Gerente Técnica do 
CAU/RN, Lilian Brito de Macedo, que iniciou distribuindo para a coordenadora da 
CEP – Liana Suassuna, os processos provenientes da fiscalização de números: 
100018644/2015 de Gabriele Gondim Morais e 100018643/2015 de Celimar de 
Freitas Morais, os quais foram relatados pela Conselheira Anita Alves e votados 
pelos integrantes da CEP. Dando continuidade aos trabalhos, Lílian Brito falou sobre 
as Atas das reuniões administrativas realizadas anteriormente, ressaltando que 
todas estavam disponíveis para consultas por qualquer interessado. A conselheira 
Liana Suassuna interviu, pedindo que todas as Atas fossem disponibilizadas no e-
mail de cada conselheiro. Lílian prossegue mostrando para as conselheiras, uma 
apresentação sobre a campanha de valorização profissional do Arquiteto e 
Urbanista. A conselheira Anita afirma que não compraria a Campanha, devido à falta 
de criatividade no material gráfico produzidas pela empresa Terceirize. A 
Conselheira Claudia Queiroz, falou sobre a importância de se manter no material 
gráfico da Campanha, a logomarca do CAU/RN. A seguir, a conselheira Ana Claudia 
perguntou a Lilian sobre qual é o objetivo da Campanha de Valorização Profissional, 
questionando-a se é para salientar ao público alvo da Campanha, profissionais de 
arquitetura e urbanismo e a sociedade, sobre a importância de se ter um projeto feito 
por um profissional de Arquitetura. A Gerente Técnica, Lílian, prossegue os trabalhos 
mostrando as lâminas produzidas para a Campanha, as quais foram confeccionadas 
pela empresa Terceirize e a conselheira Ana Claudia ressalta a importância de se 
imprimir ao menos uma unidade de cada lâmina, com a finalidade de se verificar a 
qualidade de impressão das mesmas. A Conselheira Claudia Queiroz, dá a ideia de 
se mudar “o gradiente” da lâmina do seguinte Banner: “Arquiteto, toda obra precisa 
de um”, pretendendo melhorar a cor da lâmina. Lílian continua a exposição das artes 
e Claudia fala que deveria ser confeccionada camisetas da campanha para serem 
vendidas para estagiários, estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo. 
Ficou decido, após acatar a opinião da conselheira Claudia Serejo, que deverá ser 
colocado a lâmina do carimbo no formato GIF, dando a possibilidade de se utilizar 
com várias imagens por baixo. Lílian fala que a CEP deve associar as lâminas às 
várias ações do CAU e da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Após as 
discussões, também ficou ajustado que a imagem da planta baixa de uma casa 
presente na lâmina: “obra com arquiteto, obra organizada”, deverá ser trocada por 
outra arte mais bem elaborada. A conselheira Ana Claudia aponta sobre a 
importância de se reproduzir em umas das lâminas da Campanha, algo que remeta 
à atividade de planejamento, ou outra que contemple as várias atribuições do 
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arquiteto e urbanista. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, 
Maria Renata Duarte Ferreira, Secretária Executiva do CAU/RN, lavrei a presente 
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela gerente técnica, Lilian 
Brito de Macedo. Natal, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e quinze. 
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