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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10 / 2019  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 29/08/2019 HORÁRIO: 11h LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Luciano Barros Presidente 

Matheus Duarte Coordenador CED 

Cláudia Queiroz Coordenadora CEFEP 

André Alves Coordenador COAPF 

ASSESSORIAS: 
Carina Coutinho Secretária Executiva 

Lilian Brito Gerente Técnica 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO Nº 09/2019 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O coordenador da COAPF comunicou que está sendo realizado 
um monitoramento do contrato de assessoria de comunicação da 
empresa Extra, em conjunto com a GETEC e GAF. 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro André Alves informou o status de algumas 
demandas como o Athis 2019, e os processos de inadimplência, 
para conhecimento dos demais coordenadores.  

RESPONSÁVEL: Matheus Duarte 

COMUNICADO: O coordenador da CED comunicou que os demais membros da 
comissão concordaram em dar seguimento ao estudo sobre 
reserva técnica, e que o assunto deverá ser abordado na próxima 
plenária ordinária, ou extraordinária se for caso. 

RESPONSÁVEL: Cláudia Queiroz 

COMUNICADO: Os conselheiros fizeram uma preliminar de cronograma para 
alguns dos próximos eventos do conselho, como Observatório 
em Mossoró/RN, e o Arquitetando 2019. Os coordenadores 
distribuíram entre si algumas demandas para entrar em contato 
com possíveis palestrantes, fazer convite e analisar a viabilidade 
de participação dessas pessoas nos eventos. A Secretária 
Executiva deverá delinear as informações colocadas, e 
compartilhar o esboço desse planejamento para que o Conselho 
Diretor possa acompanhar as ideias. 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: Sobre o processo de contratação de Gerente Geral, os 
conselheiros e gerentes presentes discutiram sobre a difícil etapa 
de cotação de empresas recrutadoras, e da possibilidade de o 
termo de referência estar dificultando o processo. Os presentes 
relembraram o longo tempo que foi dispensado para a 
elaboração de um bom termo de referência, e perceberam a 
necessidade de simplificar o documento para dar maior 
abrangência de empresas interessadas no serviço. A COAPF 
também deverá pensar em outro formato para a seleção do 
cargo, caso o atual processo não seja viável. 

 
 
 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 
Presidente do CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 

 

mailto:atendimento@caurn.gov.br

