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ATA DA 44ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, as onze horas 
e cinquenta e cinco minutos, foi realizada a 44ª 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, a citar: Liana Graça Suassuna de França, Anita Alves de 
Medeiro, Claudia Ferreira de Queiroz Serejo, bem como a Gerente Técnica do 
CAU/RN Lilian Brito de Macedo e a Secretária Executiva do CAU/RN, Maria Renata 
Duarte Ferreira. Conforme lista de presença em anexo. Os trabalhos foram 
coordenados por Lílian Brito, a qual iniciou distribuindo para a coordenadora da CEP 
– Liana Suassuna, os processos provenientes da fiscalização de números: 
1000018644/2015 – Gabrielle Gondin Morais, 1000018643/2015 – Celimar de 
Freitas Morais e o processo 1000015487/2015 da Off 7 – Projetos e Construção. 
Tais processos foram relatados pela Conselheira Anita Alves e votados pelos 
integrantes da CEP. Dando continuidade aos trabalhos, Lílian Brito falou sobre a 
disponibilidade de um número de telefone celular exclusivo para denúncias de 
fiscalização, o qual também conta com o serviço do aplicativo “WhatsApp” para que 
o contato seja ainda mais rápido e prático. Vale ressaltar que os demais pontos 
presentes na pauta desta 44ª reunião de comissão não foram discutidos devido à 
falta de tempo, uma vez que, em seguida começaria a 44ª Reunião Plenária. 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 
quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze. 
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