
 

 
 

REUNIÃO DE COMISSÕES  
 

 

    DATA:    
02/09/2014 

    HORÁRIO:    
         16:00h as 18:00h 

LOCAL:    
SEDE CAU/RN 

 

TIPO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

  PRESIDIDA POR  

SECRETÁRIADA POR LÍLIAN BRITO -  GERÊNCIA  TÉCNICA 

 

 PATRICIA LUZ -             CAU/RN – CED – CEP - CPF 

 JOSÉ JEFFERSON          CAU/RN –  CPF - CEP 

 LIANA SUASSUNA        CAU/RN –  CPF - CEP 

 ANDRÉ SOUZA               CAU/RN –  CED 

PARTICIPANTES ANA ZÉLIA                     CAU/RN –  COA - CPF 

 MYLENE LIBERATO      GERENCIA GERA 

 LÍLIAN BRITO                GERENCIA TÉCNICA 

  

  

 
 

 ABERTURA: 

 
 
 A gerente técnica do CAU/RN, Arquiteto e Urbanista Lílian Brito de Macedo, 
deu início aos trabalhos da Reunião extraordinária de Comissões do CAU/RN, com os 
seguintes procedimentos: 
 

 Verificação do quórum regimentar: houve quórum  

 Justificativas de falta dos Conselheiros ausentes 
 
 
 

CORRESPONDÊNCIAS: 
 

Não houve divulgação de correspondência. 
 

 

INFORMES  

 
Não houve informes. 



 

 
 

ORDEM DO DIA: 

 
 Plenária Caicó: A conselheira Patrícia Luz enumerou temas que poderiam ser 

tratados na plenária, como a importância do arquiteto no quadro técnico da 
prefeitura; plano diretor e código de obras; e fiscalização, atribuições e mercado de 
trabalho. Foram citados nomes de pessoas que poderiam palestrar no evento, entre 
eles Raquelson Lins, Josenita e Lidia Brasileira; e enfatizou-se a importância de 
convidar também prefeituras das cidades vizinhas e representantes de blogs e 
rádios locais. Por fim, ficou acordado entre os presentes que o tema da reunião 
plenária poderia ser “O conselho de arquitetura e a contribuição dos arquitetos para 
o município”. 
 

 Processo Francisco Ribeiro: Foi dito que o processo foi já dado entrada na 
Procuradoria de Justiça de Mossoró. Além disso, falou-se na importância de fiscalizar 
suas atuações e também a marca que ele utiliza no escritório - Studio R - se tem 
registro no CAU, responsável técnico, qual o objetivo social da empresa e se há 
nomes de arquitetos colaboradores nas pranchas de trabalhos por eles 
desenvolvidos. Em seguida enfatizou-se a importância de que todos esses passos 
sejam amplamente divulgados pela assessoria de imprensa do conselho, mesmo que 
não sejam citados nomes, mas que ao menos fale-se da atuação de fiscalização do 
conselho contra o exercício ilegal da profissão. 
 

 

 

ENCERRAMENTO: 

 
As 18:00h, nada mais havendo a tratar, foi encerrada Reunião Extraordinária 

de Comissões, do mês de Setembro de 2014, do CAU/RN. 
Para os devidos fins foi lavrada esta ata, que vai assinada pela Gerente 

Técnica do CAU/RN, que secretariou essa reunião e pelos demais presentes. 
 
 
 
                                                                 LÍLIAN BRITO 
          Secretária – Gerência Técnica CAU/RN 
 


