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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 / 2019  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 10/05/2019  HORÁRIO: 11h LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Luciano Barros Presidente 

André Alves Coordenador   COAPF 

Claudia Queiroz Coordenadora CEFEP 

ASSESSORIAS: Carina Coutinho Secretária Executiva 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO Nº 05/2019 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Luciano Barros 

COMUNICADO: O presidente informou que irá adicionar a secretária Carina e a 
gerente Lilian no grupo de WhatsApp que trata dos eventos 
Observatórios, para acompanhar e solicitar as informações 
necessárias para a organização do evento em Natal. 
 

RESPONSÁVEL: Luciano Barros 

COMUNICADO: Os conselheiros conversaram sobre a proposta para RRT Social 
apresentada pela consulta pública do CAU/BR, e foi solicitado ao 
assessor jurídico que elabore documento com as contribuições 
deste conselho, para envio até a data limite de 20 de maio. 
 

RESPONSÁVEL: Claudia Queiroz 

COMUNICADO: A conselheira Claudia Queiroz apresentou o andamento do 
processo para contratação de serviços de comunicação, os 
conselheiros fizeram análise da minuta do termo de referência 
que será parte do processo de licitação, e por fim o coordenador 
da COAPF recebeu o documento para estudar e otimizar o 
conteúdo de forma que fique mais objetivo, e devolução na 
próxima reunião do Conselho Diretor. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro André Alves informou que o conselheiro Matheus 
Duarte fez a revisão do termo de referência para o processo de 
contratação de recrutador para o cargo de Gerente Geral para o 
CAU/RN, e fez algumas alterações. O texto editado foi lido, o 
Conselho Diretor aprovou as mudanças sugeridas, e ficou 
determinada a devolução do documento para a GAF dar 
seguimento ao processo. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro André Alves mostrou o cronograma de etapas para 
o processo Athis 2019, o Conselho Diretor validou a tabela, e 
esta deverá ser deliberada na próxima reunião da comissão 
CPUA para aprovação final. 
 

 
 
 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 
Presidente do CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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