
 

 
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   

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 26/01/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Plataforma Teams 

 

PARTICIPANTES: 

José Jefferson Presidente 

Aulo Aquino Coordenador CED 

Ana Zélia Coordenadora CEFEP 

Natália Mabel Coordenadora COAPF 

ASSESSORIAS: 
Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

COMUNICADO: Os conselheiros definiram sobre a aditivação do contrato de 
assessoria de comunicação da Extra Comunicações por mais 
6 meses com cláusula para rescisão imediata. O presidente 
solicitou marcar reunião com o sindicato das administradoras 
de condomínios para apresentação do material sobre as 
reformas e obras e suas responsabilidades. O gerente geral 
Glauco irá marcar reunião com Dácio, Secretário Municipal de 
Cultura, e a conselheira Natália Mabel irá marcar reunião com 
Crispiniano, Secretário Estadual de Cultura, para conversar, em 
ambos os casos, sobre patrimônio histórico e participação nos 
conselhos de cultura. Foi apresentado aos conselheiros 
presentes, o novo fluxo do setor de comunicação, para 
sugestão e aprovação das ações em nossas redes sociais, 
informativos e sites. O conselho diretor aprovou a aquisição dos 
equipamentos para filmagem e transmissão de lives dentro da 
sede do conselho. O gerente geral, Glauco, comentou que o 
processo de compra das molduras para a galeria das fotos dos 
presidentes já foi aberto na gestão anterior, faltando apenas 
definir qual o local onde os quadros serão instalados na sede. 
Por fim, os membros do conselho diretor definiram uma data fixa 
para as próximas reuniões ordinárias, ficando acertado a 
segunda terça feira que antecede as plenárias de cada mês, às 
17h. 

 
 
 
 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 
Presidente do CAU/RN 

 ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA 
Coordenadora da CEFEP/RN 

AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO 
Coordenador da CED/RN 

 NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 
Coordenadora da COAPF/RN 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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