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COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2016 

 
Data: Quarta-feira, 30 de novembro de 2016  

Local:  CAU/RJ 

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55 / 21º andar, Centro – Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 15:40h 

Término: 17:30h 

1.  Verificação do Quórum 

1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Décima Primeira Reunião 

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. 

Conselheiros Presentes: 
 
Antônio Augusto Veríssimo, Carlos Alberto Peres Krykhtine, Flávio de Oliveira Ferreira, 

Luis Fernando Valverde Salandía, Marat Troina e Maria Isabel de Vasconcelos Porto 

Tostes. 

Apoio Financeiro/Administrativo: 
 
Cynthia Attié – Gerente Geral 

Aleksandro Amorim - Gerente Financeiro; 

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 
 

2.  Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

2.1. Recebida: Memorando nº 067/2016 – PRES- Divulgação de demanda para 

apreciação e eventuais sugestões. Carta ao Presidente enviada por Juths Costa dos 

Santos – acidentes envolvendo gás canalizado, afins e outros similares – Foi dado 

conhecimento aos presentes.  

Encaminhamentos para a Diretoria-CAU/RJ: Foi proposta uma discussão conjunta 

com o CREA-RJ para esclarecimento das responsabilidades da autovistoria nas 

edificações que por lei são obrigadas a executá-la; campanha/palestras 
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esclarecedoras pelo CAU aos arquitetos; questionar à CEG quanto ao número de 

empresas credenciadas e quanto aos incidentes ocorridos neste último ano; 

3.  Informes da Coordenação 

3.1. A Coordenadora ausentou-se da Reunião e solicitou ao Coordenador Adjunto, 

Carlos Krykhtine, assumir a coordenação da mesma; 

3.2. Visitação ao imóvel da Sede, agendada para o dia 01.12.16, entre os horários de 

12 e 14 horas. 

4.  Avaliação de desempenho da CPFI no ano de 2016 

4.1. Conselheiro Luis Fernando Valverde, colocou a importância de agregar às 

competências da comissão as atribuições de organização e administração; 

4.2. Conselheiro Carlos Krykhtine, complementou que a CPFI em sua próxima 

gestão, poderá trabalhar de forma mais propositiva e organizativa; 

4.3. Conselheiro Antônio Augusto Veríssimo, opinou que a CPFI, além de 

aprovar as contas, também deve avançar com um planejamento mais 

propositivo e inovador, que vá mais de encontro às necessidades dos 

profissionais;  

4.4. Conselheiro Flávio Ferreira, que a CPFI cumpriu bem suas tarefas no campo 

financeiro, mas colocou a importância de a comissão tratar dos interesses do 

arquiteto e financeiro do CAU, como por exemplo, garantir a autoria dos projetos 

da parte dos arquitetos funcionários públicos, fiscalizar as obras públicas, 

tornar obrigatória a colocação das placas das autorias nas obras; 

4.5. Conselheiro Luis Fernando Valverde em continuidade à discussão, informou 

que há uma vontade dos conselheiros para que a CPFI seja mais propositiva e 

para isso é necessária uma orientação no sentido de ser o fio condutor do 

planejamento estratégico para que haja maior integração com o corpo técnico e 

com a diretoria do CAU; 

4.6. Coordenadora sugeriu que na primeira reunião do ano de 2017 da CPFI, haja 

como ponto de pauta um trabalho de imersão do planejamento estratégico e que 

o resultado deste trabalho seja encaminhado à diretoria e posteriormente às 

comissões, assim como a elaboração de um plano de monitoramento e 

avaliação dos planos de ação do planejamento estratégico; 

4.7. A CPFI deverá coordenar a implantação da Gespública no CAU/RJ; 
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4.8. Conselheiro Antônio Augusto Veríssimo sugeriu a realização de uma 

reunião com a SEAERJ para implementar a sugestão do Conselheiro Flávio 

Ferreira, citado no item 4.4. 

5. Assuntos de interesse geral 

5.1. Cancelada a Reunião Ordinária do mês de dezembro, agendada para o dia 

29.12.16. 

6. Encerramento 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador Adjunto da Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 17:30 

horas. 

Assina abaixo o Coordenador Adjunto da Comissão, presente na Reunião Ordinária 

011/2016, que considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

 

Carlos Alberto Peres Krykhtine - _________________________________________ 

_______________________________________FIM___________________________ 


