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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAPF/RN Nº 03/2021 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

DATA: 24/03/2021  HORÁRIO: 17h 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 

 

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

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

 
COMUNICADO: 

O gerente administrativo financeiro, João Marcos, apresentou planilha para 
acompanhamento da arrecadação em 2021. O conselheiro Aulo Aquino 
sugeriu ações para melhorar aumentara a arrecadação. A coordenadora da 
comissão, Natália Mabel, solicitou relatório com dados de parcelamentos 
para análise e questionou a possibilidade de concorrer a edital do governo 
para captação de recurso ou convênio, o gerente geral informou que iria 
consultar a assessoria jurídica sobre o assunto. As ações de cobranças 
que estavam previstas para início de março, foram novamente pauta da 
reunião para considerar o cenário diante de novo decreto do governo que 
trouxe novas restrições de atividades. Os conselheiros conversaram e 
decidiram dar continuidade às cobranças, enviando e-mails e aguardando 
15 dias para iniciar o processo no siccau. O conselheiro Aulo Aquino 
enfatizou a importância de uma campanha de incentivo ao RRT. 
O gerente geral informou sobre o procedimento definido pelo CAU/BR para 
o ressarcimento das anuidades com reajuste. As orientações para os 
ressarcimentos estão sendo divulgadas aos profissionais através das redes 
sociais, site e jornalzinho. O conselheiro Aulo Aquino levantou uma dúvida 
sobre a documentação exigida para pagamento da anuidade de Pessoa 
Jurídica, e o gerente geral irá fazer análise das opções de documentos que 
podem ser admitidos, para responder ao questionamento posteriormente. O 
gerente geral, Glauco Gobbato, também informou para conhecimento dos 
conselheiros, que o relatório de gestão 2020 foi finalizado e será publicado 
no portal da transparência. 

 
 
 
 

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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