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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAPF/RN Nº 01/2021 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 
 

DATA: 21/01/2021  HORÁRIO: 15h LOCAL: Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 

PARTICIPANTES: 

Natália Mabel Coordenadora 

Hugo Frederico Membro 

Aulo Aquino Membro 

ASSESSORIA: 

Carina Coutinho Secretária Executiva 

João Marcos Gerente Adm. Financeiro 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

 
COMUNICADO: 

A gerente técnica Lilian Brito foi convida a participar da reunião 
nesse momento para explicar aos novos conselheiros o trâmite 
dos processos da comissão dentro do Siccau e como acessar o 
sistema. Em seguida, o gerente geral Glauco Gobbato, 
comunicou sobre a possibilidade de contratação de certificados 
digitais para todos os conselheiros, permitindo o trâmite de ações 
de forma totalmente eletrônica, e informou que o conselho diretor 
está analisando essa despesa. O gerente administrativo, João 
Marcos, apresentou o plano de ação para 2021 que foi elaborado 
no ano anterior. O conselheiro André Alves, membro da 
COAPF/RN da gestão anterior, entrou como convidado na reunião 
neste momento para compartilhar informações para contribuir com 
essa transição de membros da comissão. Os conselheiros e 
gerentes discutiram sobre as ações da comissão, como os 
trâmites processuais, procedimentos, normativos, contratos 
ativos, inadimplências, cenários de arrecadação, e cobranças. 
Sobre as cobranças, os membros solicitaram que o setor retome 
as cobranças de anuidades de forma amigável e com facilidades 
de pagamento, sugeriram iniciar as cobranças no mês de março. 
O gerente geral informou sobre o funcionamento do sistema com 
relação à migração de dados de origem CREA/RN, e também 
relatou sobre a necessidade de realizar uma “limpeza” no sistema 
a fim de atualizar os dados referentes aos cadastros de pessoa 
jurídica. Os conselheiros autorizaram que o setor dê início a esse 
processo de atualização. O conselheiro Hugo Frederico fez relato 
de sua experiência sobre o não conhecimento de débitos de 
pessoa jurídica pela migração de dados entre os sistemas, 
apontando que outros profissionais também não tenham ciência 
desse assunto. O CAU/BR enviou anteprojeto sobre 
deslocamentos, solicitando contribuições ao conteúdo, os 
conselheiros informaram que não tem considerações a fazer sobre 
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o documento. Por fim, os membros da comissão definiram uma 
data fixa para as próximas reuniões ordinárias, ficando a terceira 
terça-feira de cada mês às 17h o dia acertado. 

 
 
 
 
 
 

NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 
Coordenadora da COAPF-CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 

HUGO FREDERICO FARIAS DE MEDEIROS 
Conselheiro Estadual do CAU/RN 

Membro da COAPF-CAU/RN 

 AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO 
Conselheiro Estadual do CAU/RN 

Membro da COAPF-CAU/RN 
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