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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07 / 2019  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 22/05/2019  HORÁRIO: 11h LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Luciano Barros Presidente 

André Alves Coordenador COAPF 

Matheus Duarte Coordenador CED 

ASSESSORIAS: Carina Coutinho Secretária Executiva 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO Nº 06/2019 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O coordenador da COAPF, André Alves, apresentou as 
alterações no Termo de Referência para o contrato de 
assessoria de comunicação e imprensa, aprovada pelo 
Conselho Diretor. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro comunicou aos demais presentes sobre o 
convite da Ufersa para participação no III Semanau, o convite 
solicita também que CAU/RN ministre palestra no dia 
15/07/19. Ficou decidido que o conselho irá participar do 
evento, porém solicita mais informações sobre os temas a 
serem abordados para posteriormente definir a palestra que 
será apresentada como também o seu representante. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O conselheiro André Alves apresentou o andamento das 
ações no cronograma de atividades para o Athis 2019, que 
nesse momento está concluindo o edital de chamamento e o 
termo de cooperação junto à Seharpe. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: O Coordenador da COAPF, André Alves, apresentou aos 
conselheiros presentes, a minuta final do termo de referência 
que servirá para cotação de recrutadores para o cargo de 
gerente geral deste conselho, o processo segue em 
andamento. 
 

RESPONSÁVEL: Matheus Duarte 

COMUNICADO: O conselheiro Matheus Duarte convidou para a reunião do 
conselho diretor o senhor Rodrigo Souza, que é 
desenvolvedor de software, para apresentar um projeto piloto 
de aplicativo de celular para este CAU/RN. Após a 
apresentação, ficou decidido que o coordenador da COAPF 
irá verificar a viabilidade financeira e jurídica para contratação 
desse serviço. 
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RESPONSÁVEL: Matheus Duarte 

COMUNICADO: O coordenador da CED informou sobre o andamento do 
estudo sobre reserva técnica que a comissão vem 
realizando, e que no momento está se tentando agendar 
reunião ou encontro com lojistas para receber colaborações 
sobre o tema. 
 

 
 
 
 
 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 
Presidente do CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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