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PARTICIPANTES

ASSESSORIA

CONVIDADOS

Conselheiros presentes
Marco Antonio Teixeira da Silva
Miriam Roux Azevedo Addor
Edson Jorge Elito
Fernanda Menegari Querido

Coordenador
Coordenadora Adjunta
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro Suplente

Maria Alice Gaiotto
Mario Wilson Pedreira Reali
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo
Renata Alves Sunega
Alexandre Suguiyama Rovai
Marcos Stefano Zastavny do Couto

Assistente Administrativo
Assessor Financeiro

Roberto Munuera Reyes – Gerente Financeiro
Sandra Regina de Oliveira - Coordenadora Contábil
Vanessa Barbosa Enju – Coordenadora de Planejamento Orçamentário
Everton Diego Nagatsuka - Supervisor de Planejamento Orçamentário

Ausências justificadas
Conselheiros (as)

Conselheiros

Maria Rita de Paula Silveira Amoroso

-

Ausências injustificadas – Não houve

Encaminhamento
Comunicação
Responsável
Comunicado

Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva – Coordenador da CPFi
O coordenador da CPFi solicitou aos demais conselheiros para deixar os
comunicados para serem apresentados ao final das pautas de forma a dar mais
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agilidade aos trabalhos, porém como somente a conselheira Fernanda tinha um
comunicado, o coordenador permitiu que ela apresentasse o seu comunicado, que
informou que em conversa com a conselheira federal Nadia sobre a questão do uso
de Recurso de Capital, que ela vem trabalhando em relação a esse assunto mas não
teve como participar da reunião extraordinária do CAU/BR na segunda-feira porque
a reunião foi marcada de forma excepcional e ela não teve como comparecer, mas
justificou o voto. Achou importante porque mencionaram a não participação dela na
reunião plenária, mas vem acompanhando e colaboranto junto a CPFi do CAU/BR
nesse e em outros temas importantes.
ORDEM DO DIA

1
Fonte
Relator

Encaminhamento

Análise dos Processos Administrativos de Isenção Por Doença – PAIDs 013/2020;
014/2020; 016/2020; 017/2020; 018/2020 e 019/2020 contando com 06 processos
para:
Apreciação, análise e deliberação.
GF-CAU/SP – Assessor Financeiro e Coordenador da Inadimplência –
Marcos Couto
Coordenador da CPFi Marco Antonio Teixeira da Silva
O coordenador da CPFi iniciou os trabalhos passando a palavra ao Assessor
Financeiro que apresentou os PAIDs. Após a apresentação de todos os casos e as
apreciação pelos membros da CPFi, foi assim decidido: 1) Deferir o pedido de
insenção integral do pagamento da aunidade de 2020, conforme os itens “a”, “b”,
“c”, e “d” do inciso VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº 134/2017 em
relação ao PAID 013/2020; 2) Deferir o pedido de insenção integral do
pagamento da aunidade de 2020, conforme os itens “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso
VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº 134/2017 em relação ao PAID
014/2020; 3) Deferir o pedido de insenção integral do pagamento da aunidade de
2020, conforme os itens “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso VII, Artigo 2º da
Resolução CAU/BR nº 134/2017 em relação ao PAID 016/2020; 4) Deferir o
pedido de insenção integral do pagamento da aunidade de 2020, conforme os
itens “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº
134/2017 em relação ao PAID 017/2020; 5) Deferir o pedido de insenção
integral do pagamento da aunidade de 2020, conforme os itens “a”, “b”, “c”, e
“d” do inciso VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº 134/2017 em relação
ao PAID 018/2020; 6) Deferir o pedido de insenção integral do pagamento da
aunidade de 2019, conforme os itens “a” e “b” do inciso VII, Artigo 2º da
Resolução CAU/BR nº 134/2017 em relação ao PAID 029/2019; 7) Deferir o
pedido de insenção integral do pagamento da aunidade de 2020, conforme os
itens “a”, “b”, “c”, e “d” do inciso VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº
134/2017 em relação ao PAID 019/2020; 8) Indeferir o pedido de insenção
integral do pagamento das aunidades dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018,
conforme os item “c” do inciso VII, Artigo 2º da Resolução CAU/BR nº
134/2017 em relação ao PAID 019/2020;
9) Enviar correspondências aos respectivos profissionais, comunicando cada
decisão da CPFi e orientando sobre a necessidade do pedido de isenção e da
comprovação da enfermidade serem feitos todo ano, até a datra de vencimento da
anuidade, para que os benefícios continuem a ser pleiteasdos.Contando com a
aprovação de todos os membros da CPFi conforme Deliberação nº 173/2020 –
CPFi – CAU/SP, com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Marco
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Antônio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito,
Fernanda Menegari Querido, Maria Alice Gaiotto, Mario Wilson Pedreira
Reali, Nancy Laranjeira Tavares de Camargo e Renata Alves Sunega.
2
Fonte
Relator

Encaminhamento
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Fonte
Relator
Encaminhamento

Apresentação da Prestação de Contas do período de janeiro de 2020:
Apreciação, análise e deliberação.
GF-CAU/SP – Coordenadora da Contabilidade – Sandra de Oliveira e
Gerente Financeiro Roberto Munuera Reyes
Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
O Coordenador da CPFi, passou a palavra ao Gerente Financeiro para
apresentação da prestação de contas e do balancete do mês de janeiro de 2020.
Em janeiro de 2020, a receita alcançou R$ 6.594.724,27. A arrecadação com
Anuidades de Pessoa Física no período foi de R$ 3.419.659,39; Anuidades de
Pessoa Física de anos anteriores nesse período: R$ 584.801,27; Anuidades de
Pessoa Jurídica no período: R$ 385.907,77; Anuidades de Pessoa Jurídica de
anos anteriores no período: R$ 69.748,39; RRT: R$ 1.776.022,17; Aplicações
financeiras: R$ 113.838,46; Multas e juros no período: R$ 177.937,64. No
período de janeiro a arrecadação total foi 13,2% a mais em relação ao arrecadado
no mesmo período do ano de 2019. Porém, em relação ao projeto para o período
no Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico para 2020, foi
menor em 16,3%, atingindo 93,7% da receita projetada para o mês de janeiro.
Considerando somente a receita com RRT no período de janeiro, o arrecadado
que foi de R$ 3.419.659,39; ou seja, 0,6% a menos do que o projetado para o
período, mas 10,7% maior do arrecadado em 2019. Em relação às despesas, no
mês de janeiro, o valor total executado foi de R$ 2.566.149,61, sendo R$
1.412.269,53 despesa com pessoal que retpresentou 55% do total das despesas e
21,4% do valor arrecadado. Ficando portanto 49% abaixo do projetado para o
mês de janeiro e 19% à mais do realizado em janeiro de 2019. Não houve
despesa de capital no mês de janeiro. Após a apresentação, houve debate entre os
membros da CPFi e sugestões de melhorias e correções as quais serão
viabilizadas para as próximas reuniões. Dessa forma, o Coordenador da CPFi
colocou em votação a Prestação de Contas e o Balancete do Mês de Janeiro de
2020 do CAU/SP, que foram aprovados conforme Deliberação nº 174/2020 –
CPFi – CAU/SP, com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Marco
Antônio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito,
Fernanda Menegari Querido, Maria Alice Gaiotto, Mario Wilson Pedreira
Reali, Nancy Laranjeira Tavares de Camargo e Renata Alves Sunega.
Alterações no Plano de Ação da CPFi para 2020 de forma a atender a
orientação de contingenciamento de 40% das despesas por conta da redução na
arrecadação:
Apreciação, análise e deliberação.
GF-CAU/SP – Coordenadora Planejamento e Orçamentário – Vanessa
Barbosa Enju e assistente administrativo Alexandre Suguiyama Rovai e
Gerente Financeiro – Roberto Munuera Reyes
Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
O Coordenador da CPFi deu início ao assunto e passou a palavra para a
coordenadora de Planejmento Orçamentário que apresentou a proposta de nova
planilha que será utilizada com todas as comissões de forma mais simplicada, já
com todas as informações do plano apresentado e aprovado ficando tudo em uma
única aba e então inicou a proposta de discutr em conjunto com os membros da
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comissão as reduções orçamentárias e nas atividades do Plano de Ação da CPFi para
o ano de 2020, conforme orientação de contingenciamento de 40% das despesas em
função da pandemia e da queda na arrecadação neste exercício. Foi apresentado o
formato resumido e da nova planilha, que já vem sendo utilizada em todas as
reuniões com as demais comissões, lembrando que a equipe vem participando de
todas as reuniões e apresentando a planilha de forma já ir automaticamente
verificando o quanto se consegue reduzir com os apontamentos dos membros e
demonstrando o que já se conseguiu reduzir com as realizações das reuniões
virtuais. Após varias contribuições e indicada várias reduções nas atividades,
principalmente em relação as reuniões presenciais e participações em aventos que
demandariam viagens, o qual no momento não se é possível se realizar e sem
prespectivas de realizações presenciais em tempo curto ou mesmo ainda neste ano.
Foram feitas algumas observações, dentre elas a possibilidade de se rever as
alterações caso o cenário se modifique e apontado que existe essa possibilidade.
Após várias contribuições e simulações se chegou-se ao orçamento final para 2020
no valor de R$ 120.243,31, uma redução de 57% do projetado inicialmente para o
ano de 2020, e essa redução foi maior do que a orientada inicialmente de 40%
devido ao entendimento que a CPFi tem do assunto, não se medindo esforços para
se conseguir esse resultado e contribuir com o conjunto dos contingenciamentos do
CXAU/SP. A CPFi então deliberou pela aprovação dessas alterações conforme
Deliberação nº 175/2020 – CPFi – CAU/SP, com 08 votos favoráveis dos (as)
conselheiros (as) Marco Antônio Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo
Addor, Edson Jorge Elito, Fernanda Menegari Querido, Maria Alice Gaiotto,
Mario Wilson Pedreira Reali, Nancy Laranjeira Tavares de Camargo e Renata
Alves Sunega.
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Acompanhamento da proposta de Pré Reformulação Orçamentária com
apresentação do cenário financeiro do CAU/SP e as sugestões de reduções
das demais Comissões: Apreciação, análise e deliberação.
GF-CAU/SP – Gerente financeiro – Roberto Munuera Reyes e
Supervisor Planejamento e Orçamento Everton Diego Nagatsuka
Coordenador da CPFi - Conselheiro Marco Antonio Teixeira da Silva
O coordenador da CPFi deu inicio ao assunto e passou a palavra ao Gerente
Financeiro que apresentou a planilha geral que consta todas as alterações onde na
apresentação anterior havíamos atingido a redução de 17% na aprovação anterior
junto a CPFi em reunião anteior e nesta revisão devido a serem colocados os
valores estabelecidos, como por exemplo, havia se colocado redução de 40% de
forma geral em todas as comissões e redução de 100% em capacitação, e
conforme avançaram as informações, algumas comissões não conseguiram
atingir os 40%, assim como alguns contratos não seria possíveis as reduções
sugeridas anteriormente e chegamos neste momento em 16,6% de redução. Essa
pauta como foi apenas de esclarecimento portanto não gerou nenhuma
deliberação. O Gerente Financeiro solicitou a autorização para a CPFi para a
divulgação no portal de transparência os materiais aprovados na CPFi como
Prestações de Contas, Relatórios de Gestão, Relatório de Contingênciamento de
forma a ser mais dinâmico e rápido, não sendo necessário a aprovação de outras
instâncias pelo menos nesse momento e havando qualquer alteração e ou
modificação em outras intâncias isso seria retificado também no Portal de
Transparência, portanto o coordenador da CPFi colocou em votação e foi
aprovado pelos membros da CPFi conforme Deliberação nº 176/2020 – CPFi –
CAU/SP, com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Marco Antônio
Teixeira da Silva, Miriam Roux Azevedo Addor, Edson Jorge Elito,
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Fernanda Menegari Querido, Maria Alice Gaiotto, Mario Wilson Pedreira
Reali, Nancy Laranjeira Tavares de Camargo e Renata Alves Sunega.
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