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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 09/02/2021 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 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 02/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

COMUNICADO: O presidente José Jefferson informou que na próxima plenária, 
deverá ser aprovada a criação de uma comissão para tomada de 
decisões inerentes ao processo de adequação das instalações 
físicas da sede do CAU/RN de acordo com o projeto 
arquitetônico já previamente legalizado. O gerente geral Glauco 
Gobbato, irá fazer contato com alguns conselheiros para 
convidá-los a fazer parte dessa comissão. 
 
O presidente comunicou que o partido PTB da Câmara 
Municipal de Natal, entrou em contato com o CAU/RN solicitando 
reunião para discutir o plano diretor de Natal e demais assuntos. 
O presidente solicitou a participação da assessoria jurídica nesta 
reunião, e pediu ao gerente geral que faça convite aos demais 
conselheiros também. 
 
Os conselheiros discutiram sobre o avanço da Covid-19 no 
Estado, e definiram que é mais seguro prorrogar a portaria do 
teletrabalho a qual suspendeu o atendimento presencial na sede 
do conselho, dessa forma, toda a equipe deverá continuar a 
realizar suas atividades de forma remota. A conselheira Natália 
Mabel recomendou que a nova portaria mencione as questões 
de saúde e decretos, e também propôs avaliações do cenário a 
cada 15 dias. 
 
O gerente geral informou que o CAU/RN já possui registro de 
pessoa jurídica no Cadastro Municipal de Entidades Culturais – 
CMEC. Alguns conselheiros autorizaram suas inscrições, e estes 
também já estão registrados.  
 
O gerente geral também apresentou para acompanhamento, 
planilha comparativa de arrecadação do primeiro trimestre de 
2020 e 2021, onde é possível verificar queda de 10% de pessoa 
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física, e de 60% de pessoa jurídica, contudo houve aumento de 
27% de RRT´s, uma redução da receita de 5% no total. 
 
Os conselheiros discutiram sobre criação de vídeos com 
conteúdos para exibição nos canais do conselho. O presidente 
sugeriu a participação de outras entidades, e a conselheira Ana 
Zélia ficou encarregada de fazer reunião com a equipe do 
conselho para definir a programação de lives. 
 
Por fim, o presidente solicitou ao gerente geral que seja 
elaborada uma campanha de valorização do RRT, em conjunto 
com a assessoria de comunicação. A campanha deverá 
incentivar e orientar a sociedade e profissionais quanto à 
segurança contratual que o RRT oferece. 
 

 
 
 
 

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 

  

 

mailto:atendimento@caurn.gov.br

		2021-03-29T10:39:52-0300
	NATALIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA




