PROCESSO
INTERESSADO CPFi - CAU/SP
ASSUNTO
Aprovação do plano de ação da CPFi - Programação 2022
DELIBERAÇÃO Nº 45/2021 - CPFi - CAU/SP
A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi - CAU/SP, reunida extraordinária e
virtualmente via MS-Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do
Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o inciso X do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe as
Comissões Ordinárias ou Especiais do CAU/SP elaborar e deliberar sobre os planos de ação e
orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações, observando o Planejamento
Estratégico do CAU/SP e as diretrizes estabelecidas;
Considerando o inciso V do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe aos
Coordenadores das Comissões Ordinárias ou Especiais apresentar ao Conselho Diretor, ou na falta
desse, ao Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de trabalho da comissão, incluindo
objetivos, ações, metas, cronograma de execução e calendário de reuniões e suas alterações; e
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/SP para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.
DELIBERA:
1 – Pela aprovação da proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022 da Comissão de Planejamento e
Finanças – CPFi – CAU/SP, nos termos do anexo, e seu encaminhamento para a Coordenação de
Planejamento Orçamentário e Plano de Ação do CAU/SP.
2 – Encaminhar à presidência para conhecimento.

Com 08 votos favoráveis dos (as) conselheiros (as) Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp
Dugaich Auto, Daniel Passos Proença, José Renato Soibelmann Melhem, Maria Teresa Diniz Dos
Santos Maziero, Sandra Aparecida Rufino, Vera Lucia Blat Migliorini e Juliana Souza Santos 00
votos contrários e 00 abstenções.

São Paulo/SP, 22 de setembro de 2021

Deliberação nº 45/2021 - CPFi-CAU-SP

Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 019/2020, que aprovou a participação
virtual de membros de comissões permanentes do CAU/SP nas reuniões presenciais, atesto a
veracidade e a autenticidade das informações prestadas.
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Atividades

Objetivo

Resultado Esperado

Reunião ordinária presencial

Reuniões deliberativas para tratar de assuntos de âmbito
regimental

Acompanhamento das atividades elencadas com a
categoria atividade da ação, realizações das ações
previstas, garantindo o equilíbrio financeiro

Reunião Extraordinária presencial

Reuniões deliberativas para tratar de assuntos de âmbito
regimental

Acompanhamento das atividades elencadas com a
categoria atividade da ação, realizações das ações
previstas, garantindo o equilíbrio financeiro

Reunião Extraordinária Virtual

Reuniões deliberativas para tratar de assuntos de âmbito
regimental

Reunião da Coordenação com a equipe técnica

Reuniões não deliberativas com equipe técnica com vistas de
definição de materiais que irão subsidiar as reuniões ordinárias e
extraordinárias

Reunião - Grupo Plano de Ação

Reuniões não deliberativas com foco no acompanhamento do Plano
de Ação com vistas de definição de materiais que irão subsidiar as
reuniões ordinárias e extraordinárias

Reunião - Grupo RGI

Reuniões não deliberativa com foco na elaboração do Relatório de
Gestão Integrado do CAU/SP

Acompanhamento das atividades elencadas com a
categoria atividade da ação, realizações das ações
previstas, garantindo o equilíbrio financeiro

Alinhamento das pautas, materiais para as reuniões
ordinárias e presenciais

Permitir e aprimorar o acompanhamento das
execuções dos Planos de Ações e garantir o
atingimento dos resultados das ações de impacto à
sociedade e ao arquiteto e urbanista
Permitir e aprimorar o acompanhamento das
execuções dos Planos de Ações e garantir o
atingimento dos resultados das ações de impacto à
sociedade e ao arquiteto e urbanista

Participação no Seminário de Capacitação sobre
Planejamento Estratégico - CPFi - CAU/SP;
Seminário COA-CAU/SP, CPFi-CAU/SP e
Assessoria de Planejamento e Gestão da
Estratégia do CAU/BR

Participação de todos os membros na 6º
Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais

Participação no Encontro com a CPFi-CAU/BR e
no Encontro com a CPFI -CAU/UF

Apresentar o panorama geral do Planejamento Estratégico traçado
pelo CAU/SP em conjunto com o CAU/BR, as Metas Estratégicas e
seus desdobramentos, as diretrizes para elaboração da Proposta
Orçamentária

Promover a segurança jurídica na atuação e decisões de
profissionais que atuam direta ou indiretamente nas áreas de
controle, gestão e contratações públicas das Autarquias

Auxiliar os novos membros da CPFi - CAU/BR e CPFi- CAU/UF na
compreensão do funcionamento e das atividades pertinentes.
Esclarecer questões sobre os procedimentos adotados pelo TCU no
controle externo dos conselhos profissionais e responsabilidades
dos gestores

Permitir aos membros da CPFi e COA-CAU/SP a
melhoria no desenvolvimento de seus trabalhos
junto ao Conselho

Desenvolvimento das melhores práticas em
Administração, Governança e Controle de Gestão do
CAU/SP

Melhoria na gestão dos processos internos e
atividades pertinentes à CPFi

