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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 11/05/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Plataforma Teams 

 

PARTICIPANTES: 

José Jefferson Presidente 

Aulo Aquino Coordenador CED 

Ana Zélia Coordenadora CEFEP 

  

ASSESSORIAS: 
Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 04/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 
 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Coordenadores e Gerência Geral 

COMUNICADO: O conselho diretor tomou conhecimento da planilha de 
acompanhamento da receita, onde destacou-se o aumento de 
46% na arrecadação das RRT´s, demonstrando que o mercado 
está reagindo, assim como o aumento da arrecadação em 17% 
comparado com o mesmo período do ano passado. 
 
O gerente geral informou que a GAF realizou na semana anterior, 
por orientação da COAPF, a cobrança via Siccau dos 
profissionais com débitos pendentes das anuidades de 2019 e 
2020. Essa foi a segunda ação de cobrança deste ano, a primeira 
foi via e-mail, no dia 29/3, informando sobre a prorrogação do 
Refis. 
 
Os coordenadores também foram informados sobre o andamento 
dos processos Athis: O Athis 2019 já foi entregue desde o ano 
passado e agora está dependendo de a Seharpe entregar a 
documentação de regularização fundiária propriamente dita. Em 
contato com a Seharpe, nos foi informado que o processo está na 
Semurb para conclusão. Sobre o Athis 2020, os produtos foram 
entregues pela empresa vencedora e aprovados pela comissão. 
Como a execução da obra do centro comunitário não está 
contemplada no edital, a viabilização está sendo apreciada pelo 
Sinduscon que sinalizou sobre a possibilidade de doar os materiais 
necessários. Assim que forem concluídos ambos processos, estes 
serão amplamente divulgados pelo CAU/RN. 
 
O conselho diretor também discutiu sobre a questão dos salários 
ofertados em editais de entes públicos e privados aos 
profissionais de arquitetura e urbanismo, e analisou as ações 
deste conselho em cada caso. Esta diretoria solicitou ao gerente 
geral que providencie uma reunião com o Sinarq para discutir 
melhor o assunto. 
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Sobre o tele trabalho da equipe, ficou decidido a prorrogação do 
home office por mais 15 dias, e ainda não retornar com as rotas 
de fiscalização no modo presencial. Foi demandado que nesses 
próximos 15 dias as gerências deverão organizar-se para a 
retomada do trabalho presencial no mês de junho, de forma segura 
considerando o rodízio. 
 

 
 
 
 

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 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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