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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 15/06/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Plataforma Teams 

 

 

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 05/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Coordenadores e Gerência Geral 

COMUNICADO: O gerente geral, Glauco Gobbato, apresentou a planilha de 
arrecadação para acompanhamento de todos os coordenadores, 
mostrando a evolução no comparativo com o mesmo período do ano 
de 2020, com destaque para aumento do volume de RRT´s em mais 
de 50%. 
 
Os conselheiros discutiram sobre a ideia de realizar um concurso de 
fotografia com tema patrimônio histórico, e ficou decidido que a 
equipe irá produzir uma minuta do edital para que o conselho diretor 
faça nova análise. 
 
Também foi discutido sobre o 8º Arquitetando, evento anual previsto 
para ocorrer em dezembro/2021. O conselho diretor analisou a 
proposta do evento ser em formato itinerante, com ciclo de palestras, 
debates, atendimento de biometria aos profissionais, encontros com 
representantes de prefeituras, exposição das fotografias do concurso, 
e rota de fiscalização em obras nos municípios. 
 
O gerente geral e coordenadores das comissões fizeram estudo 
sobre a recomposição das comissões ordinárias, para 
cumprimento de norma do CAU/BR. A recomposição deverá ser 
oficializada na próxima reunião plenária. 
 
A coordenadora da COAPF, Natália Mabel, solicitou o levantamento 
de sugestões de alterações do regimento interno do CAU/RN para 
pauta da próxima reunião COAPF, e posteriormente pauta de plenária 
para as demais providências. 
 
Foi comunicado nesta reunião, o ofício elaborado em conjunto com o 
CREA/RN e enviado aos prefeitos e governadora, solicitando a 
inclusão dos profissionais registrados nestes conselhos no programa 
de vacinação contra a covid-19. A arte para divulgação dessa ação 
conjunta está em execução e será aprovada nos próximos dias. 
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O gerente geral informou sobre o andamento do processo para 
contratação de estagiários que darão apoio aos setores de 
fiscalização, jurídico e atendimento. As vagas já estão abertas no IEL 
e em breve daremos início à etapa de entrevistas. 
 
Por último, foi apresentada ao conselho diretor a programação da 
TV CAU/RN para as próximas 3 semanas. A conselheira Ana Zélia 
sugeriu planejar uma pauta com tema sobre patrimônio histórico, com 
ajuda da conselheira Cintia Viegas, para elaboração de série de 
vídeos sobre o assunto. 
 
 

 
 
 
 

AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO 
Coordenador da CED/RN 

 ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA 
Coordenadora da CEFEP/RN 

 
 
 
 

NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 
Coordenadora da COAPF/RN 

 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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