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 ATA DA 52ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, as nove horas e vinte 

minutos, foi realizada a 52ª 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: Cláudia Ferreira de Queiroz Serejo, Liana 

Graça Suassuna de França, bem como Lilian Brito de Macedo (Gerente Técnica do 

CAU/RN), Maria Renata Duarte Ferreira (Secretária Executiva do CAU/RN) e os Agentes de 

Fiscalização do CAU/RN Aline C. B. Lopes de Andrade e Marcelo Martins de Araújo, 

conforme lista de presença em anexo. Os trabalhos foram coordenados por Lílian Brito, que 

começou distribuindo os processos para a Coordenadora da CEP, Cláudia Serejo, os quais 

foram redistribuídos entre os membros dessa Comissão, conforme mostra a seguir: Processo 

Nº 1000029212/201 - José Antônio da Cruz Delgado; Processo Nº 1000029172/2016 - Sonia 

Maria Ferreira Brazão e o Processo Nº 1000029223/2016 - Paulino de Vasconcelos Camelo, 

todos distribuídos para a Conselheira Liana Suassuna. Continuando os trabalhos, passou-se 

então para a relatoria dos processos. A Conselheira Liana Suassuna relatou os seguintes 

processos: Processo Nº 1000025801/2015 – Nara Cristina Diógenes Andrade e o Processo Nº 

1000024746/2015 – Natal Pet Center. Por outro lado, a Conselheira Cláudia Serejo relatou o 

Processo Nº 1000025635/2015 – José Renato Medeiros Teles e Processo Nº 

1000025633/2015 – José Renato Medeiros Teles. Após a relatoria desses processos, a CEP 

decidiu pela manutenção dos autos para o Processo Nº 1000025801/2015, de Nara 

Cristina. Com relação aos demais processos, a CEP decidiu pelo arquivamento deles. 

Seguindo a Pauta da reunião de Comissões, passa-se então para o tópico “Outros Assuntos”, 

onde os Agentes de Fiscalização do CAU/RN iniciam apresentando a tabela com o 

quantitativo de fiscalizações efetuadas e os encaminhamentos realizados durante estes quatro 

primeiros meses de 2016. Nesta reunião também ficou acertado que será solicitado à Gerente 

Administrativo e Financeiro do CAU/RN, Rafaela Ribeiro, o Planejamento Estratégico com 

uma previsão de números de fiscalizações até 2026. Continuando os trabalhos, o calendário de 

palestras para os programas “Papo Reto” e o “Café com Arquitetos”, traçado na reunião 

anterior, foi modificado, definindo-se novas datas e novos nomes de palestrantes para compor 

a agenda dos programas. Após diversas discussões, concluiu-se que a Secretária do CAU/RN 

fará contato com Eduardo Falcão e com o Historiador Geraldo Maia, professor da UnP, 

convidando-os para participarem do “Café com Arquitetos, na cidade de Mossoró, a fim de 

palestrarem sobre Patrimônio Histórico, na tarde do dia 09 de junho, no TCM. Além desses, a 

Secretária do CAU também fará contato com Ana Virgínia, funcionária do Ministério 

Público, para que ela ministre uma palestra sobre normas de Acessibilidade, na Estação das 

Artes, em Mossoró, na manhã do dia 09 de junho. Dando continuidade às atividades desta 

reunião, a CEP também solicitou que a Secretária do CAU/RN realize contato com a UFRN e 

a UnP (Campus Natal e Mossoró), para que o Conselho ministre uma palestra com os 

estudantes prestes a se formarem em Arquitetura e Urbanismo destas Universidades, a fim de 

que seja tratado com eles os seguintes assuntos: Contrato de Trabalho, RRT, Ética 

Profissional e Tabela de Honorários. Esse agendamento deve ser realizado nos últimos dias de 

aulas do período letivo concluinte. Destacou-se ainda, que esta palestra também será aberta 

para os profissionais de Arquitetura e Urbanismo. A coordenadora da CEP solicitou que o 

CAU/RN procurasse firmar convênio com os seguintes órgãos públicos: CAERN, COSERN e 
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CDL. Tal convênio seria para obtermos informações acerca de obras novas, dados de 

proprietários e sobre obras fiscalizadas. Para finalizar a reunião, ficou ajustado que a Gerente 

Técnica, Lilian Brito, entrará em contato com as arquitetas do “Vida Fácil” e fará orientações 

no sentido de que a divulgação do serviço de Arquitetura, publicado, deverá ser feita com os 

nomes das Arquitetas (como Pessoa Física). Do contrário, essas deverão abrir uma empresa e 

registrá-la no Conselho. Portanto, 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 e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

______________________________________ 

                    Lílian Brito de Macedo       

                Gerente Técnica CAU/RN 

 

 

 

______________________________________ 

   Maria Renata Duarte Ferreira      

              Secretária Executiva CAU/RN 


