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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09 / 2021  
DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/RN 

 

DATA: 14/09/2021 HORÁRIO: 17h LOCAL: Sede do CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

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 08/2021 CD/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselho Diretor 

COMUNICADO:  
- Acompanhamento da arrecadação. 
O gerente geral, Glauco Gobbato, apresentou a planilha de 
acompanhamento da arrecadação com o comparativo ao mesmo 
período de 2020. Foi verificado que o comportamento vem se 
mantendo ao longo do ano, com aumento de 7% nas anuidades de 
Pessoa Física, e mais de 40% nas RRT´s, totalizando uma receita em 
torno de 21% maior que o ano passado. 
  
- Entrega do Athis 2020. 
Foi informado aos coordenadores que na próxima terça-feira, dia 
21/09/21, será realizada a entrega do Athis 2020 na Comunidade dos 
Garis. A conselheira Ana Zélia irá participar da ação representando a 
presidência. Comparecerão também o ex-conselheiro Luciano 
Barros, presidente deste conselho da gestão anterior, o arquiteto 
Francisco Júnior, e a equipe do CAU/RN. 
 
- 8º Arquitetando 
Os coordenadores discutiram algumas questões sobre o evento do 
final do ano. Sugeriram inserir no cronograma de atividades, visitas 
aos cartórios das regiões para falar sobre o ajuste nos formulários 
para licenciamento. Discutiram também sobre os temas das 
palestras, recomendando assuntos mais atuais. Os conselheiros 
acham mais interessante que as palestras comecem a partir das 17h, 
e pediram a inscrição formal dos participantes para registro. Sobre as 
peças de divulgação, estas deverão ser voltadas aos arquitetos e 
urbanistas, mas também terá o objetivo de enfatizar a marca CAU/RN 
para a sociedade, como no caso dos outdoors.  
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- Caminhada desenhada. 
Foi apresentada aos coordenadores a ideia da Caminhada 
Desenhada, evento que contemplará a passagem por alguns pontos 
importantes dos bairros Ribeira e Cidade Alta, com o objetivo de 
propagar o patrimônio arquitetônico. Este Conselho Diretor irá 
aguardar o retorno das consultas feitas aos grupos de WhatsApp 
ligados à conselheira Eunádia Cavalcante, e ao conselheiro André 
Alves, para posteriormente finalizar a formatação desta ação. 
 
- Inspetoria Mossoró. 
O presidente Jefferson Sousa, conversou sobre a possibilidade de 
abrirmos até o final desta gestão, uma inspetoria na cidade de 
Mossoró/RN, devido ao grande número de profissionais registrados 
na região. Foi solicitado à equipe um estudo de viabilidade sobre o 
assunto. 
 

 
 
 
 
 

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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