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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA No. 001/2015 DA CPFI -

2

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO

3

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO

4

DE JANEIRO - CAU/RJ, REALIZADA EM 26 DE MARÇO

5

DE 2015.

6

Aos 26 (vinte e seis) dias de março de 2015 (dois mil e quinze), às 14h, na sede do Conselho de

7

Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, sito à Rua Evaristo da Veiga, no. 55/16º. Andar –

8

Centro – Rio de Janeiro, foi realizada a Reunião Ordinária da CPFI do CAU/RJ de no. 001/2015

9

sob a coordenação do Conselheiro do CAU/RJ, Senhor Luciano Pereira Medeiros, e com a

10

presença dos Conselheiros: Carlos Alberto Peres Krykhtine, Flávio Ferreira, Luciano Pereira

11

Medeiros, Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes, Paulo Oscar Saad, Sérgio Oliveira Nogueira da

12

Silva e Washington Fajardo. Esteviram ausentes os Conselheiros: Celso Hugo Girafa, Luiz

13

Carlos de Andrade Flórido, Ronaldo Foster Vidal e Cláudio Antonio S. Lima Carlos. Justificou

14

ausência o Conselheiro: Augusto César de Farias Alves. Solicitou licença: o Presidente do

15

CAU/RJ, Senhor Jerônimo de Moraes Neto. O Presidente do CAU/RJ, Senhor Jerônimo de

16

Moraes Neto, deu início à reunião informando sobre o seu pedido à CPFI, que poderá ser revertida

17

a qualquer tempo e, aproveitou para anunciar, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros, como seu

18

Suplente para assumir o mandato da Comissão. A seguir, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros,

19

procedeu à leitura da pauta passando, primeiramente, para o Item 2 – Calendário de Atividades

20

2015 e, após consenso, ficou estabelecido que as reuniões ordinárias da CPFI acontecerão na 3ª.

21

Quarta-feira do mês a partir das 14h. e, para as reuniões extraordinárias, definiu-se a última 4ª.

22

Quarta-feira do mês. Antes do próximo ponto de pauta, o Conselheiro Paulo Oscar Saad comentou

23

que a revisão do plano de ação deverá ser feita, já que durante o ano estão previstas duas

24

modificações orçamentárias no CAU/RJ. Aproveitou para solicitar ao Gerente Financeiro, Senhor

25

Alexsandro Amorim, o levantamento financeiro geral do CAU/RJ para dar início aos trabalhos da

26

CPFI com maior embasamento. Em seguida, iniciou-se breve discussão sobre a gestão financeira

27

anterior e demais informações sobre a rotina do setor financeiro. Na sequência, Item 1 – Eleição

28

do novo Coordenador da CPFI, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros deu abertura para a

29

votação, informando que a Conselheira Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes, eleita Diretora

30

Financeira do CAU/RJ, foi indicada para ser Coordenadora da CPFI. Nesse momento, o

31

Conselheiro Paulo Oscar Saad, iniciou um longo debate sobre a importância dessa Coordenação

32

junto ao CAU/RJ e esclarecimentos sobre as suas especificidades, bem como definição regimental
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33

quanto às funções do Coordenador da CPFI e do Diretor Financeiro. O Conselheiro Washington

34

Fajardo posicionou-se contrário à indicação da Conselheira Maria Isabel Vasconcelos Porto

35

Tostes, uma vez que o novo Coordenador deverá administrar a Comissão com mais dinamismo e

36

proteção para os debates em ambas as esferas, devendo dedicar-se com maior disponibilidade de

37

tempo para a CPFI. O Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da Silva concordou com as palavras

38

do Conselheiro Washington Fajardo, assim como outros Conselheiros. O Conselheiro Paulo Oscar

39

Saad enfatizou a importância da mobilização aliada a um suporte de uma Assessoria, que deverá

40

nortear as funções e o perfil do novo Coordenador da CPFI. O Conselheiro Washington Fajardo,

41

sugeriu o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros para ser o novo Coordenador da CPFI. O

42

Conselheiro Carlos Alberto Peres Krykhtine pediu voto de confiança de um ano para que a

43

posição e capacidade profissional de um Coordenação-Diretor Financeiro possa ser reavaliada.

44

Nesse instante, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros propôs que o Conselheiro Sérgio Oliveira

45

Nogueira da Silva reconsiderasse a proposta recebida anteriormente para ser Coordenador

46

Adjunto da CPFI, com o comprometimento dos membros da Comissão em apoiá-lo plenamente,

47

em caso de eventual dificuldade. Uma vez concluída essa discussão colocou-se em votação,

48

primeiramente, a aprovação da posição do Coordenador da CPFI ser sobreposta à de Diretor

49

Financeiro e o resultado foi 5 (cinco) votos a favor e 2 (dois) contra. Na sequência, estabeleceu-se

50

a eleição para novo Coordenador da CPFI com a indicação da Conselheira Maria Isabel

51

Vasconcelos Porto Tostes como Coordenadora da CPFI, e o resultado foi 4 (quatro) votos a favor e

52

3 (três) contra. Em seguida, iniciou-se a votação para a Coordenação adjunta, com a indicação do

53

Conselheiro Sérgio Oliveira Nogueira da Silva e, após a contagem dos votos, o mesmo foi eleito

54

por unanimidade. Nesses termos, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros passou a palavra à

55

nova Coordenadora da CPFI, Senhora Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes, para prosseguir

56

com o próximo ponto de pauta, Item 3 – Assuntos Gerais. Em continuidade, a Coordenadora,

57

Senhora Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes comunicou que na próxima quarta-feira,

58

acontecerá a primeira reunião extraordinária da CPFI. Informou, também, que apresentará à

59

Comissão, o resultado da Auditoria Externa assim que for concluída. Em seguida, fez um alerta

60

quanto ao tempo das falas dos Conselheiros, que deve ser o mais célere possível, o que foi

61

consensuado. Nesse instante, começou um longo debate sobre o pagamento de diárias, onde o

62

Conselheiro Paulo Oscar Saad informou que já enviou, primeiramente, e-mail ao CAU/RJ e, em

63

segundo momento, abrirá procedimento para essa questão. Retomando a pauta, o Conselheiro

64

Luciano Pereira Medeiros informou que recebeu do Conselheiro Paulo Oscar Saad um modelo de

65

indicadores de gestão do CAU/BR e fez uma comparação com o atual modelo do CAU/RJ. Dessa
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66

forma, solicitou ao Conselheiro que fizesse uma avaliação técnica e apontasse tendências. O

67

Conselheiro Paulo Saad comentou, primeiramente, as inconsistências existentes no CAU/RJ

68

quanto aos dados e indicadores e, nesse momento, o Conselheiro Washington Fajardo interveio

69

comentando sobre a possibilidade de se criar um aplicativo ou outra forma de se acompanhar os

70

indicadores e os dados que a RRT permite que sejam acompanhados, com uma perspectiva

71

estratégica em relação à profissão, inclusive. Comentou, ainda, que a ASBEA poderia ser um bom

72

aliado para a produção desse tipo de trabalho baseado em dados e números sobre a atuação do

73

profissional de Arquitetura. O Conselheiro Paulo Oscar Saad retomou a palavra enfatizando a

74

importância do planejamento da profissão para que cada setor, entidade e profissional possa, a

75

partir desse plano, trabalhar assim como o CAU/RJ no que lhe diz respeito. A Coordenadora,

76

Senhora Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes, comentou que a CPFI poderia trabalhar com a

77

CEP, que tem os dados, otimizando essas informações. Nesse instante, o Conselheiro Paulo Oscar

78

Saad sugeriu que a Gerente Geral do CAU/RJ tomasse tal providência, o que foi acordado. Em

79

seguida, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros sugeriu que a estrutura de grupo de atividades

80

descrita no modelo de gestão de indicadores, encaminhado pelo Conselheiro Paulo Oscar Saad

81

fosse considerado, se possível, para a região de Óleo&Gás de Macaé/RJ. Foi solicitado pela

82

Comissão que constasse o comentário do Conselheiro Paulo Saad sobre a redução da atividade.

83

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Conselheiro Luciano Pereira Medeiros apontou as

84

pendências da CPFI: análise com relação à gestão 2014, reavaliação do planejamento

85

orçamentário para o ano 2015 e o planejamento financeiro dos três anos restantes da nova gestão

86

do CAU/RJ. A Coordenadora, Senhora Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes, deu abertura para

87

que os Conselheiros opinassem sobre mais algum tema e o Conselheiro Paulo Oscar Saad

88

aproveitou a ocasião para solicitar o histórico e reflexões da gestão passada para conhecimento do

89

comportamento geral dos últimos anos do CAU/RJ, o que foi aprovado. Em seguida, o

90

Conselheiro Washington Fajardo ressaltou a questão da cessão de um imóvel público para abrigar

91

a nova sede do CAU/RJ, pois até o momento não houve uma decisão efetiva. Comentou que a

92

presença de imóveis públicos e históricos localizados no Centro do RJ é grande e que pertencem à

93

União, ao Governo do Estado do RJ e ao Município do RJ, onde um deles poderia ser uma bela

94

sede para o CAU/RJ. Lembrou, ainda, que a busca por terrenos públicos, também, seria uma boa

95

opção. Ou, a terceira opção seria buscar um edifício pronto para aquisição ou, ainda, buscar um

96

terreno privado para compra. O Conselheiro Luciano Pereira Medeiros sugeriu que fosse feita

97

uma apresentação do tema, destacando a estrutura atual do CAU/RJ, as oportunidades do mercado

98

e a que fosse mais factível, com ênfase para as principais ações, o tempo e o valor da obra ou
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99

compra do imóvel, o que foi aprovado por unanimidade. Por fim, o Conselheiro Paulo Oscar Saad

100

comentou sobre a necessidade do CAU/RJ ter 25 (vinte e cinco) computadores que servirão como

101

instrumentos de trabalhos, à semelhança da estrutura existente no CAU/BR. Finalizados os

102

trabalhos, a Senhora Rosane Barreto, Chefe de Gabinete do CAU/RJ, declarou que foi designada

103

pela Presidência para ser Assessora de apoio administrativo de todas as Comissões e, por isso,

104

pleiteou o apoio de um técnico especializado em cada área para lhe dar suporte no atendimento às

105

Comissões. Não havendo mais comentários, a nova Coordenadora, Senhora Maria Isabel

106

Vasconcelos Porto Tostes, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião Ordinária

107

da CPFI de nr. 001/2015. E, para constar, eu, Rosane Barreto revisei a presente Ata que foi

108

lavrada por serviço terceirizado e que vai assinada por mim e pela Coordenadora da CPFI, a

109

Conselheira Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes . Rio de Janeiro, 26 de março de 2015.

110
111

_________________________

112

Rosane Barreto

113

Chefe de Gabinete

_______________________________
Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes
Coordenadora da CPFI/RJ

114
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