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COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2015 

 

Data: Quinta-feira, 20 de maio de 2015 

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/16º andar, Centro – Rio de Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3902 

Horário: 14:00h  

Término: 16:00h 

1. Verificação do Quórum 

 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Terceira Sessão Ordinária da Comissão de 

Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, de acordo 

com a lista de presença anexa. 

 

Apoio Técnico/Administrativo: 

Gerente Geral Cynthia Attié e Gerente Financeiro Aleksandro Thomaz Amorim 

 

2.  Leitura, Discussão e Aprovação das Atas da Reunião Ordinária 002/2015, de 15.04.15 e da Reunião 

Extraordinária 002/2015, de 04.05.15 

Foi adiada para a próxima reunião a aprovação das Atas. 

 
3.  Aprovação da Política de Cargos e Salários do CAURJ 

A Coordenadora da CPFI informou que será inicialmente efetuada pela segunda vez a apresentação da Política 

de Cargos e Salários pela Gerente Geral e em seguida o assunto será debatido pelos Conselheiros concedendo 

a cada um 3 minutos para efetuar sua análise sobre a PCS do CAU/RJ. 

Após a apresentação foram efetuadas as seguintes colocações: 

Conselheiro Sérgio solicitou esclarecimento se os serviços de limpeza e contabilidade compõem na soma do 

índice de 55% da receita de pessoal; foi esclarecido que esses itens não fazem parte do somatório. 

Entende que é possível aumentar a quantidade de RRTs em Campos/Macaé e que Campos, seria o local ideal 

para iniciar um escritório do CAU/RJ. Criticou o percentual de 75% de concursados e 25% de comissionados, 

foi esclarecido que a PCS tem o objetivo de formar novas lideranças através dos concursados para que ao 
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longo do tempo os mesmos possam assumir os cargos gerencias. 

Sugeriu que os Conselheiros sejam também os Fiscais do CAU/RJ; a Gerente Geral irá verificar na Lei e no 

Regimento Interno. 

Conselheiro Paulo questionou a pesquisa sobre os cargos e salários efetuada pelo CAU/BR que embasou o 

trabalho do CAU/RJ, foi esclarecido pela Gerente Geral que a pesquisa levantou os salários de todos os 

CAU/UFs, o Ministério do Planejamento e demais Conselhos profissionais. Sugeriu um assessor para as 

Comissões, foi esclarecido que a Secretária de Mesa Rosane hoje acumulando a Chefia de Gabinete terá essa 

função de acompanhar todas as Comissões evitando a repetição de assuntos ou deliberações semelhantes, 

assim como apoiar as solicitações de pesquisa de material solicitado pelas mesmas. Comentou da necessidade 

de um analista de planejamento  e da criação de escritórios regionais. Enfatizou a necessidade de uma 

informática forte. Sugeriu que fosse apresentada uma projeção pessimista da arrecadação. 

Conselheiro Washington o conceito da nova estrutura deve estar ligada ao Planejamento Estratégico, s 

melhoria tecnológica e a eficiência. Visualiza uma crise econômica após as Olimpíadas de 2016, entende que 

não é o momento de aumentar a estrutura do Conselho e dos salários. Entende que deve ser criada uma área 

cultural no Conselho. Sugere que a apresentação seja melhorada. A regionalização deve aparecer na estrutura 

proposta. Solicita um plano de Comunicação pois a sociedade desconhece o CAU. Sugere também caso 

houver uma retração do mercado a contratação de um gerente de projetos especiais para alavancar a 

arrecadação.  

Conselheiro Flávio considera que temos três atividades em crise: a construção civil, a industria petroquímica e 

o a industria automotiva, desta forma não devemos aumentar o quantitativo de funcionários. Devemos 

executar o Planejamento Estratégico com a  nova Política de Cargos e Salários e acompanhar pelos próximos 

seis meses e avaliar o resultado. 

Conselheiro Luciano concorda que há uma redução na atividade econômica, solicita que sejam desenhadas as 

curvas atuais e futuras das receitas e despesas. 

Coordenadora Maria Isabel esclarece que o quadro atual é temporário, sendo necessário a aprovação de um 

quadro definitivo com ressalvas caso necessário e com acompanhamento constante para as contratações 

futuras. Lembrou que o concurso público foi realizado para atender uma obrigação jurídica e que não existe no 

quadro proposto a contratação sem controle, tudo vai depender da arrecadação dos próximos anos por este 

motivo as contratações estão propostas para o segundo semestre de cada ano, momento em que se tem clareza 

do comportamento da arrecadação do Conselho. 

Após as considerações dos Conselheiros ficou decidido que as contribuições para a Política de Cargos e 

Salários do CAU/RJ deverão ser enviada à Gerente Geral até o dia 28/05/2015 para que possam ser atendidas 

até a reunião extraordinária do dia 03/06/2015 a ser solicitada à Presidência. 
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4.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 

4.1. Correspondências recebidas: Não houve. 

4.2. Correspondências expedidas: Não houve. 

 

5.   Comunicados da Coordenação da Comissão Permanente 

Não houve. 

6.  Encerramento 

 
Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RJ 

dá por encerrada a presente sessão às 19:00h. 

 

Assina abaixo a Coordenadora da Comissão, presente na Reunião Ordinária 003/2015, que considera a 

presente Ata aprovada em seu inteiro teor. 

 

 

Maria Isabel Vasconcelos Porto Tostes  - _________________________________________________ 

 

_______________________________________FIM_____________________________________ 

 

 


