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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAPF/RN Nº 01/2022 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

 

DATA: 31/01/2022 HORÁRIO: 16h LOCAL: Sede do CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Natália Oliveira Coordenadora 

Hugo Frederico Membro 

Aulo Aquino Membro 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

João Marcos Gerente Adm-Financeiro 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 12/2021 COAPF/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Conselheiros 

 
COMUNICADO: 

- Resultado final da arrecadação 2021: O gerente administrativo-
financeiro, João Marcos, apresentou os números finais da arrecadação do 
ano anterior, para conhecimento dos conselheiros. 
 - Acompanhamento periódico da arrecadação 2022: Os membros da 
comissão analisaram a arrecadação deste primeiro mês, comparando ao 
mesmo período do ano anterior. Foi constatado que a arrecadação está 
inferior ao ano passado, porém, os números se justificam por algumas 
razões: o sistema siccau esteve fora do ar, o desconto para pagamento 
também foi prorrogado para o mês seguinte, e as cobranças de pessoa 
jurídica serão realizadas apenas no segundo semestre. 
- Cobrança de atrasados com possibilidade de negativação: O 
gerente Geral, Glauco Gobbato, comentou sobre a reunião ocorrida com 
a gerência do Banco do Brasil. Nessa reunião, foi discutida a possibilidade 
de emissão de boletos que seriam automaticamente negativados após 
determinado prazo. Os conselheiros solicitaram mais detalhes sobre esse 
procedimento, para a próxima reunião. A comissão também solicitou à 
gerência geral que seja providenciada a cobrança via e-mail, dos 
atrasados referentes à 2021 e 2022. 
- Equipe GAF para 2022: A comissão discutiu acerca da necessidade de 
aumentar o número de colaboradores na GAF, para maior efetividade das 
ações de cobranças e organização de processos administrativos. Por fim, 
foi decidido por não realizar nenhuma contratação neste momento. 
 

 
 
 
 

NATÁLIA MABEL SANTOS DE OLIVEIRA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 
Coordenadora da COAPF-CAU/RN 

 AULO ANDRÉ LEITE DE AQUINO 
Conselheiro Estadual do CAU/RN 

Membro da COAPF-CAU/RN  

HUGO FREDERICO FARIAS DE MEDEIROS 
Conselheiro Estadual do CAU/RN 

Membro da COAPF-CAU/RN 

 GLAUCO GOBBATO 
Gerente Geral do CAU/RN 
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