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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 17/08/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Sede do CAU/RN 

 

 

José Jefferson Presidente 

Aulo Aquino Coordenador CED 

Ana Zélia Coordenadora CEFEP 

Natália Mabel Coordenadora COAPF 

ASSESSORIAS: 

Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

João Marcos Gerente Adm-Financeiro 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 07/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselho Diretor 

COMUNICADO: - Reprogramação do Plano de Ação 
O gerente administrativo-financeiro, João Marcos, apresentou as 
diretrizes do CAU Brasil para a reprogramação do plano de ação 2021 
e os novos valores constantes nas receitas e despesas. Os 
conselheiros tiraram algumas dúvidas, e aprovaram o documento 
para que a planilha seja encaminhada para aprovação da COAPF, e 
posteriormente pelo Plenário. 
 
- Acompanhamento de Arrecadação 
O gerente geral, Glauco Gobbato, apresentou a planilha de 
acompanhamento da arrecadação do período em comparativo com o 
ano de 2020. O Conselho Diretor permanece observando aumento 
nos valores referentes à anuidade de pessoa física, e também um 
aumento expressivo no valor da RRT´s. 
 
- Seleção de Fotografias do CAU/RN 
O gerente geral informou aos presentes, que o concurso de 
fotografias está com poucas inscrições, portanto, o Conselho Diretor 
propôs uma premiação para incentivar a participação dos arquitetos. 
Foi sugerido como prêmio uma viagem com acompanhante para 
algum local com relevância de patrimônio arquitetônico. Algumas 
cidades foram indicadas (Brasília, São Luis, e Salvador). Os 
conselheiros decidiram que se os cadastros para o edital continuarem 
em baixa, o prazo limite para as inscrições deverá ser prorrogado. 
 
- Assessoria de Comunicação 
O presidente, Jefferson Sousa, também comunicou sobre a seleção 
realizada na sede do conselho para contratação do cargo de 
assessoria de comunicação, e que após a etapa de entrevistas a 
candidata Mericiana de Paiva foi a escolhida para iniciar nesta 
semana. 
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- Seminário e Plenária 
O presidente informou aos demais conselheiros, que gostaria de 
realizar a plenária de setembro no modo presencial, a fim de 
proporcionar maior integração entre os conselheiros. A ideia é de 
fazer uma nova apresentação das gerências na manhã do dia 25/09, 
e após almoço dar início à plenária. Para que seja possível a 
presença de todos os conselheiros e da equipe de funcionários, será 
necessária a organização do evento em local apropriado que 
comporte a quantidade de pessoas com o correto distanciamento. 
 

 
 
 
 
 

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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