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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12 / 2019  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 1º/11/2019 HORÁRIO: 14h30 LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Luciano Barros Presidente 

Cláudia Queiroz Coordenadora CEFEP 

André Alves Coordenador COAPF 

Henrique Ramos Conselheiro 

ASSESSORIAS: Carina Coutinho Secretária Executiva 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO Nº 11/2019 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Luciano Barros 

COMUNICADO: O presidente alinhou o início dos trabalhos com a presidente do 
IAB/RN, Ana Miriam, com sugestão de plano de trabalho a ser 
revisado, para realização do IV Arquitetando em parceria com 
este conselho. O presidente informou que o IAB/RN se encontra 
regularizado com suas certidões, e o convênio com repasse 
deverá ser efetuado na próxima semana. Quanto a programação 
de datas para o evento, caberá ao IAB definir se 12/12 será um 
dos dias do evento, em razão do Carnatal. 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

COMUNICADO: Os conselheiros definiram a participação em alguns 
compromissos, que são: 
05/11: Reunião sobre o Athis = conselheira Eunádia. 
22/11: Fórum de Presidentes, não iremos participar. 
19 e 20/12: Fórum e Plenária Ampliada = presidente Luciano. 
16/12: deverá ser a data da plenária e reuniões de comissões do 
mês de dezembro. 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro André Alves, atualizou o status do processo Athis 
2019, que está discorrendo no prazo e com as partes alinhadas. 
A reunião para início formal dos trabalhos ocorrerá no dia 
05/11/2019 com a presença da conselheira Eunádia. 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro também atualizou o status do processo para 
contratação de gerente geral, convidando os coordenadores 
para reunião com a HumanoSer no dia 11/11 para tratar das 
metodologias das entrevistas finais, e no dia 14/11 para 
participarem das entrevistas com os candidatos finalistas do 
processo de recrutamento. 

RESPONSÁVEL: Cláudia Queiroz 

COMUNICADO: A conselheira Cláudia Queiroz fez solicitação para estruturar a 
sala de reuniões para que a mesma se torne viável para 
videoconferências. O conselho Diretor autorizou planejar e 
projetar a sala em 2020.1, e executá-la em 2020.2. 

 
 
 
 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 
Presidente do CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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