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 ATA DA 55ª REUNIÃO DA COMISSÃO ORDINÁRIA DO CAU/RN 

 

 

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

realizada a 55ª 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, Anita Alves de 

Medeiros, Liana Graça Suassuna de França, Petterson Michel Dantas, 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 1000029172/2016 – Sônia Maria Ferreira Brazão e 

o Processo Nº 1000033385/2016 – Empreendimentos Santa Gertrudes LTDA – Clinica 

de Imagem, foram distribuídos para a Conselheira Liana Suassuna. O Processo Nº 

1000026798/2015 – Flávio Massad da Silva, foi distribuído para o Conselheiro André Alves. 

A Conselheira Anita Alves ficou com o Processo Nº 1000032876/2016 – Ivonaldo Juny 

Medeiros, Processo Nº 1000033652/2016 – Poty Construções LTDA e com o Processo Nº 

1000032579/2016 – Dunnas Restaurante Natal. Seguindo a Pauta da reunião de Comissões, 

passa-se então para o tópico “Outros Assuntos”, onde foram tomadas algumas decisões. Ficou 

decidido que a coordenadora da CEP, Conselheira Cláudia Serejo, solicitará à Presidente do 

CAU/RN, via Protocolo SICCAU, novas propostas para confecção do material orientativo, 

que será destinado aos estudantes, profissionais, síndicos e sociedade de forma geral. Após 

discussões sobre o calendário de ações da CEP, ficou deliberado que o “CAU Itinerante” 

estará no Município de Caicó/RN, nos dias 23 e 24 de agosto do ano em curso. A visita à 

Cidade Seridoense objetiva, além de outras atividades, desenvolver ações de Fiscalização, 

priorizando diligências no Condomínio Mirante da Serra, Vila Altiva, Mainard e Loteamento 

Serrote Branco. Na ocasião, a fiscalização visitará os municípios de Jardim de Piranhas, 

Jardim de Seridó e Acari. A Conselheira Anita Alves agendará visitas com a Prefeitura 

Municipal de Caicó (Prefeito e Secretários de Obras), com a CDL e com o Corpo de 

Bombeiros. Ademais dessas ações, a Conselheira Anita também tentará viabilizar a concessão 

de espaço junto às mídias de grande veiculação daquela cidade, tais como emissora de rádio e 

blogs. Dando continuidade as ações em Caicó, objetiva-se ainda ministrar alguns minicursos 

no dia 23/08 e pretende-se que eles ocorram, conforme disponibilidade, no auditório do 

SEBRAE, abordando os temas RRT, Ética, Contrato e Entidades (IAB, Sindicato, CAU e 

etc.). Para finalizar, passou-se então para as discussões acerca da Deliberação Nº 03 da CEP, 

que trata sobre as exigências de RRT para pequenas reformas. Foi decidido que será 

consultado o Assessor jurídico do CAU/RN, Sr. Hector Bezerra, para saber sobre as 

Legislações pertinentes, respondendo o seguinte questionamento: poderá, a responsabilidade 

de projetos para obras de pequenos porte, ser do engenheiro ou arquiteto responsável pela 

execução da obra, sem a necessidade do registro do RRT destes projetos, uma vez que a 

responsabilidade pela execução já estava regularizada? A Coordenadora da Comissão de 

Exercício Profissional se reunirá com o Dr. Hector e trará a resposta na próxima reunião de 

comissão. 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 
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conforme, vai assinada por mim e pela gerente técnica, Lilian Brito de Macedo. Natal, aos 

vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

______________________________________ 

                    Lílian Brito de Macedo       

                Gerente Técnica CAU/RN 

 

 

 

______________________________________ 

   Maria Renata Duarte Ferreira      

              Secretária Executiva CAU/RN 


