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 ATA DA 53ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e vinte minutos, 

foi realizada a 53ª 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, André Felipe Moura Alves, Anita Alves de Medeiros, bem como 

Lilian Brito de Macedo (Gerente Técnica do CAU/RN) e Maria Renata Duarte Ferreira 

(Secretária Executiva do CAU/RN), 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 1000031033/2016 - Alberto Henrique Serejo Gomes; 

Processo Nº 1000025620/2015 - Roberto de Area Leão Monteiro; Processo Nº 

1000005125/2013 - Camila Goff e Processo Nº 1000028473/2016 - Tahis Costa de Oliveira, 

todos distribuídos para a Conselheira Anita Alves. Por outro lado, o Processo Nº 

1000026803/2015 - Francisco Carlos Mota Mendonça e o Processo Nº 1000031444/2016 - 

Edifício La Fontana, foram distribuídos para o Conselheiro André Alves. Prosseguindo com 

a redistribuição dos processos, a Conselheira Liana Suassuna ficou com os seguintes: 

Processo Nº 1000025772/2015 - Leonardo Henrique Silva Maia; Processo Nº 

1000030924/2016 - Prefeitura Municipal de Tibau do Sul; Processo Nº 1000030916/2016 - 

Prefeitura Municipal de Tibau do Sul e Processo Nº 1000025773/2015 - Leonardo Henrique 

Silva Maia. O Processo Nº 1000028652/2016 - Severino Xavier de Menezes e Processo Nº 

1000030904/2016 - Pipa Atlântico Hotel Resort, ficaram com a Conselheira Cláudia 

Queiroz. Como De costume, nesse momento passava-se para a relatoria dos processos, no 

entanto, nessa reunião não houve relatos. Passando para os outros assuntos da comissão, a 

Conselheira Cláudia Queiroz, juntamente com a Gerente Técnica, Lílian Brito relataram 

acerca de suas participações no Seminário da Fiscalização, realizado em Brasília, nos dias 12 

e 13 de maio. Na ocasião, a Gerente Técnica ressaltou que passará por e-mail, a todos os 

conselheiros da CEP, o fluxograma e check-list dos processos fiscalizatórios que foram 

discutidos no evento, para auxiliar nos relatos dos processos. A CEP solicita aos Agentes de 

Fiscalização do CAU/RN, que os relatórios de diligências contenham mais fotos e constem o 

detalhamento dos procedimentos realizados, como ligações, atendimento presencial e e-mail, 

além disso, solicita que tentem contato com o profissional de um modo ou de outro, 

priorizando a resolução do problema antes mesmo de ser iniciado o processo administrativo, 

com o objetivo de diminuir custos com Aviso de Recebimento – AR. Será solicitado à fiscal 

Aline que ela verifique e investigue, e se for necessário, abra processo administrativo para 

anuidades de pessoas físicas em atraso e RRT’s elaborados sem pagamento e cancelados. 

Pede-se ao fiscal Marcelo, que ele inicie a fiscalização de pessoas jurídicas cadastradas no 

SICCAU, com anuidade em atraso e/ou sem responsável técnico, além disso, ele também 

pesquisará sobre empresas que desenvolvam atividades ligadas à arquitetura, mas que não 

possuem registro junto ao CAU/RN. Para tanto, a Presidência do CAU/RN buscará convênio 

com a Junta Comercial, o qual permitirá que o agente de fiscalização faça essa busca com 

maior facilidade. A coordenadora da CEP, Conselheira Cláudia Serejo se informará com a 

Presidência e com o Assessor Jurídico do CAU/RN qual a continuidade que poderá ser dada 

aos processos não resolvidos e paralisados e outros e se poderá ser inserido na dívida ativa. 
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Solicitar-se-á ao fiscal Marcelo que ele pesquise diariamente no Diário Oficial e no TCE 

licitações e concursos referentes à arquitetura, para também serem investigadas e notificadas 

no que se referem à atribuições profissionais e piso salarial. A Coordenadora da CEP pedirá 

da Presidente do CAU/RN que ela providencie o envio de um documento às construtoras, 

revistas e sites de divulgação, solicitando a inclusão do nome do profissional (número de 

CAU) em materiais de marketing. Ficou decidido que o Conselheiro André Alves criará um 

modelo sugestivo de placa editável para disponibilizar no site do CAU/RN, com base no 

modelo do CAU/TO e no croqui apresentado pela Conselheira Liana Suassuna. Será 

solicitado à Fabrine, Assessora de Comunicação do CAU/RN e a Presidente Patrícia Luz, que 

elas peçam licença de uso ao CAU/DF, para o material orientativo de marketing que deverão 

ser utilizados nas ações junto aos síndicos e administradoras de condomínios. Será requerido 

ao Assessor Jurídico do CAU/RN, que ele dê continuidade ao tema de sindicância através de 

orientação passo a passo dos itens da minuta entregue em reunião anterior na cidade de 

Mossoró. Ficou decidido que a CEP irá estruturar nas cidades polos dos interiores – Mossoró 

e Caicó – ações do projeto “CAU Itinerantes” com reuniões com arquitetos, fiscalização, 

divulgação em rádios, blogs e jornais locais. Essa ação será iniciada com a Casa Mix em 

Mossoró, nos meses de setembro/outubro de 2016. Em Mossoró essa ação poderá acontecer 

junto com o CREA, no evento Casa Mix. A Conselheira Cláudia Serejo procurará 

informações junto à Gerência Administrativa e Financeira sobre a viabilização da compra dos 

coletes para os agentes de fiscalização do CAU/RN. A Coordenadora da CEP buscará com a 

Assessoria Jurídica do CAU/RN informações acerca dos processos éticos e de Ministério 

Público que tramitam na Justiça Federal para divulgação sem citar nomes. Além disso, a 

Conselheira Cláudia Serejo também falará com o Dr. Hector, a respeito de como oferecer 

denúncias sobre o exercício ilegal; Será visto também, com a Comissão de Ética, informações 

sobre processos que já andaram pelo Brasil acerca de exercício ilegal, a citar Ceará e Mato 

Grosso do Sul. A CEP solicita à Presidência do CAU/RN que seja marcado reuniões para 

orientações aos núcleos e lojistas acerca das campanhas de combate a RT. Será solicitado que 

a Presidência do CAU/RN efetue convênio com a CAERN, COSERN, Prefeituras Municipais, 

TCE e com a Junta Comercial para auxiliar nas investigações e instauração de processos 

administrativo de fiscalização. A coordenadora da CEP pedirá à Comissão de Ensino e 

Formação do CAU/RN, que atue nas universidades, entrando em contato com o departamento 

de Arquitetura para saber a programação do semestre letivo e planejar a participação dos 

membros da CEP e CEF em eventos e palestras para os alunos novatos e em fase de conclusão 

de curso. Com relação ao posicionamento quanto à fiscalização de projeto estrutural, 

solicitado pelos agentes de fiscalização, referente à cobrança de ART/RRT a partir de 

determinada caracterização da atividade, houve a orientação para que seja efetuada uma 

pesquisa junto ao CREA, a fim de saber qual o procedimento em vigor, com relação a essas 

questões a CEP emitirá uma deliberação sobre o assunto. Ao que se refere ao procedimento a 

ser adotado quando há no carimbo do projeto, a identificação do arquiteto colaborador e nas 

placas de obra, os nomes de todos os sócios, ficou decidido que deverá ser efetuada uma RRT 

de equipe, nos casos em que existem arquitetos colabores e quando apenas um deles é o autor 

do projeto, deverá ser indicado na placa e no carimbo do projeto como “Responsável 

Técnico”. Finalizando os trabalhos da CEP, avisou-se que foi encaminhado, via e-mail, um 

documento elaborado pela gerência técnica e a Conselheira Cláudia Serejo, para os demais 

conselheiros da CEP, a fim de que seja debatido na próxima reunião da comissão e 

posteriormente ser feita a aprovação das diretrizes para a fiscalização da arquitetura de 

interiores. Portanto, nada mais havendo a tratar, a 53ª Reunião da Comissão Ordinária foi 
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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 trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

______________________________________ 

                    Lílian Brito de Macedo       

                Gerente Técnica CAU/RN 

 

 

 

______________________________________ 

   Maria Renata Duarte Ferreira      

              Secretária Executiva CAU/RN 


