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 ATA DA 54ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 

 

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

minutos, realizou-se a 54ª 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 e Lilian Brito de Macedo (Gerente 

Técnica 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 1000030904/2016 – Pipa Atlântico Resort; Processo Nº 

1000033017/2016 – Graça Silva Nagao; Processo Nº 1000032804/2016 – Fábio Ferreira 

Freire; Processo Nº 1000032058/2016 – Farmácia Pague Menos; Processo Nº 

1000026518/2016 – Lilian Azevedo Sabino Moura e Processo Nº 1000031175/2016 – Proel 

Empreendimentos e Incorporações, todos esses processos foram redistribuídos à Conselheira 

Liana Suassuna. Por outro lado, o Processo Nº 1000023070/2015 – José Rita de Medeiros, foi 

encaminhado à Presidente Patrícia Luz para ser levado a Plenária, onde deverá ser distribuído 

a um conselheiro relator. Por conseguinte, a Conselheira Liana fez a relatoria dos seguintes 

Processos: Processo Nº 1000029223/2016 – Paulino de Vasconcelos Camelo; Processo Nº 

1000030904/2016 – Pipa Atlântico Hotel Resort; Processo Nº 1000029212/2016 – José 

Antonio da Cruz Delgado e Processo Nº 1000033017/2016 – Graça Silva Nagao, após a 

relatoria destes processos, a Comissão decidiu pela manutenção dos autos de infração à todos 

eles. Dando continuidade aos trabalhos, foi decidido que o Processo Nº 1000029172/2016 - 

Sonia Maria Ferreira Brazão; Processo Nº 1000030924/2016 -Prefeitura Municipal de Tibau 

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

1000025772/2015 - Leonardo Henrique Silva Maia e o Processo 1000025773/2015 - 

Leonardo Henrique Silva Maia, retornarão à fiscalização para que seja cumprido 

procedimentos de diligências. Nesse momento, passou-se então para os debates acerca dos 

outros pontos que constavam na pauta, ficou deliberado que a plenária do mês de julho 

encontra-se prevista para o dia 25/07 (última segunda feira do mês), desse modo, será 

convocada uma reunião da Comissão de Exercício Profissional – CEP, para o dia subsequente 

– 26/07, com único objetivo de agilizar e atualizar os processos que se encontram de posse 

desta comissão. Caso venha a acontecer uma plenária em caráter excepcional antes dessa data, 

fica a reunião da CEP convocada para o mesmo dia da plenária, em turno oposto à mesma. 

Será solicitado à secretária do CAU/RN o envio de ofício ao SEBRAE, requerendo um espaço 

para realização da palestra acerca da acessibilidade a ser realizada no dia 29/07, ministrada 

pela profissional Alessandra, da SEMURB. A fiscalização do CAU/RN solicitou que fosse 

elaborada uma deliberação com orientação quanto à exigência de profissional responsável por 

pequenas reformas, tais como troca de bancadas, confecção de forro de gesso e outros. Em 
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discussão, os conselheiros concluíram que quando a reforma não provocar alteração em 

pontos elétricos, hidráulicos, sanitários e estruturais, não precisará ser cobrado RRT, desse 

modo, na próxima reunião de comissões será redigida a deliberação. Por fim, será solicitado à 

gerente técnica do CAU/RN a tomada de preços para orçamento da arte e criação do material 

de divulgação a ser impresso, semelhante ao do CAU/DF, conforme as quantidades e público 

alvo a seguir: reforma; síndicos e condomínios – 2.500; RRT – 2.500; Interiores – 2.500. 

Novo arquiteto – 2.500. Portanto, nada mais havendo a tratar, a 54ª Reunião da Comissão 

Ordinária foi encerrada, e eu Lilian Brito de Macedo (secretária ad hoc), lavrei a presente ata 

que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela Coordenadora da Comissão de 

Exercício Profissional do CAU/RN, Conselheira Cláudia Ferreira de Queiroz Serejo. Natal, 

aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

______________________________________ 

                    Lílian Brito de Macedo       

Gerente Técnica CAU/RN – Secretária Ad hoc 
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Cláudia Ferreira de Queiroz Serejo 

   Coordenadora CEP-CAU/RN 


