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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 13/07/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Plataforma Teams 

 

 

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 06/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselho Diretor 

COMUNICADO: - Acompanhamento Arrecadação: 
O gerente geral, Glauco Gobbato, apresentou as planilhas de 
acompanhamento da arrecadação que mostram um crescimento 
substancial no valor das RRT´s, assim como nas anuidades de 
pessoas físicas, sendo observado um aumento de 31% no valor total 
em relação ao mesmo período do ano anterior. 
 
- Comissão Relações Institucionais: 
O conselho diretor discutiu sobre a criação da comissão temporária 
de relações institucionais. Alguns nomes foram colocados em pauta 
para composição desta comissão, sendo sugerido o arquiteto Lúcio 
Dantas, que aceitou o convite. A comissão ficou formada pela 
conselheira Natalia Mabel como coordenadora, Sophia Motta como 
coordenadora adjunta, a conselheira federal Patrícia Luz, o arquiteto 
Lúcio Dantas, e ainda Pablo Ruiz Aranha. 
 
- Athis 2021: 
O Gerente geral, Glauco Gobbato, informou que a CPP/RN se reuniu 
para definir os pontos da minuta que está sendo finalizada pela 
assessoria jurídica e que o edital do Athis 2021 será lançado no dia 
29/07/21 através de uma live na TV CAU/RN. 
 
- Reforma de Adequação da Sede: 
O Gerente geral, Glauco Gobbato, comunicou aos conselheiros 
presentes que foram recebidas algumas propostas para os serviços 
de elaboração de projetos complementares para a reforma de 
adequação da sede deste conselho, e que se verificou a possibilidade 
de fazer a contratação por dispensa de licitação, pois o valor ficou 
abaixo do limite. A proposta será enviada para a comissão 
responsável para análise e posterior contratação da empresa 
vencedora. 
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- I Seleção de Fotografias: 
Foi apresentada a minuta do edital para a I Seleção de Fotografias do 
CAU/RN, com o tema: "A arte de fotografar, o olhar do Arquiteto e 
Urbanista para o Patrimônio Arquitetônico do Rio Grande do Norte. 
Ainda falta definir o corpo de jurados para finalizar o documento, e 
alguns nomes foram sugeridos para compor o grupo, pessoas com 
conhecimento técnico sobre fotografias, quanto sobre patrimônio. 
Ficou decidido que o lançamento do edital da seleção será feito em 
breve através de vídeo na TV CAU/RN. 
 

 
 
 
 

JOSÉ JEFFERSON DE SOUSA 
Presidente do CAU/RN 

 ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA 
Coordenadora da CEFEP/RN 

 
 
 

NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 
Coordenadora da COAPF/RN 

 
 
 
 

 AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO 
Coordenador da CED/RN 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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