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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAPF/RN Nº 03/2018 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
 

DATA: 1º/08/2018  HORÁRIO: 11h LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

André Alves Coordenador 

Henrique Ramos Membro 

Cláudia Queiroz Membro 

ASSESSORIA: 
Carina Coutinho Secretária Executiva 

João Marcos Gerente Adm. Financeiro 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 02/2018 COAPF/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: 

O coordenador da COAPF/RN informou sobre a necessidade de 
contratação de empresa para serviços de publicidade digital, 
onde será aberto processo para cotações de orçamentos, e que 
esse assunto será mais discutido em reuniões do conselho 
diretor. 
 

RESPONSÁVEL: André Alves 

COMUNICADO: 

O coordenador da COAPF/RN informou também sobre a 
participação desta comissão no encontro nacional das 
comissões de planejamento e finanças de todos os CAU/UF´s, 
que ocorrerá em Brasília nos dias 02 e 03 de agosto. 
O conselheiro Henrique Alves enfatizou a importância dos 
participantes terem um bom aproveitamento sobre o evento, 
procurando discutir sobre como as finanças do CAU podem 
refletir na micro economia da classe, pensar de forma proativa 
as finanças do conselho de modo a refletir na economia dos 
arquitetos, e desta forma diminuir a impressão cartorial que os 
associados tem do CAU, e passando a ter percepção de que o 
CAU trabalha em prol dos arquitetos.  
 

 

ONDEM DO DIA 

FONTE: COAPF-CAU/RN 

RELATOR: André Alves 

ENCAMINHAMENTO: 

O gerente administrativo-financeiro, JOÃO MARCOS, 
apresentou o Balanço do Segundo Trimestre de 2018, que foi 
aprovado sem ressalvas por esta comissão. A deliberação ainda 
deverá ser relatada e colocada em votação durante reunião 
plenária para aprovação do documento. 
 



 

 
Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova   |   CEP: 59.075-730   Natal/RN   |   Telefone: (84) 2010-2614 
www.caurn.gov.br  |   atendimento@caurn.gov.br 

Página 2 de 2 

 

FONTE: COAPF-CAU/RN 

RELATOR: André Alves 

ENCAMINHAMENTO: 

Os membros da comissão também discutiram sobre Plano de 
Ação 2019, e por fim determinou que a GAF deverá elaborar um 
informativo a ser encaminhado a todos os conselheiros, de 
modo a orientar as comissões na idealização do Plano de 
Ações para 2019. As comissões deverão pensar nas ações que 
serão orçadas, mensuradas e anotadas, para alinhar com o 
Planejamento Estratégico de 2023 e com o plano de metas das 
gestão atual. Esse informativo deverá ter anexo todos esses 
documentos que irão auxiliar nos estudos dos conselheiros.  
 

 
 
 
 
 

ANDRÉ FELIPE MOURA ALVES 
Conselheiro Estadual do CAU/RN 
Coordenador da COAPF-CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 

 


