
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2018 

 

Data: Quarta-feira, 25 de julho de 2018 
Local:  CAU/RJ 
Endereço: Av. Chile, 230 - 23º andar, Centro – Rio de Janeiro 
Tel.: (21) 3916-3902 
Horário: 16h00 
Término: 18h00 

1.  Verificação do Quórum; 

 
Conselheiros Presentes: 

Daniel Mendes Mesquita de Sousa, Maria Isabel V. Porto Tostes; Leila Marques; Rogerio 
Cardeman, Antonio Veríssimo, Maira Mattos. 
 
Justificativas de ausência: 
 

Mariana Bicalho; Luana Pimenta. 
 
Apoio Técnico/Administrativo: 

Flávio Vidigal - Gerente Financeiro  
Marina Burges Olmos – Secretária Geral da Mesa  
 

2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 006/2018  

 
Não examinada. 
 

3.  Informes da Coordenação 

 
3.1. Mudança de pauta 
3.2. Proc.n. 2016-3-0305- Demanda de leigo que sofreu multa em processo por exercício ilegal: pede 
parcelamento da multa nos mesmos moldes que o arquiteto ( em 5 vezes)- consultar assessoria 
jurídica sobre essa possibilidade e , caso possível, qual o ato pertinente para legitimar a pretensão. 
3.3. GT dos processos- deliberado na primeira reunião que se buscariam anos anteriores de 
suprimento de fundos. Marcar próxima reunião do GT. 
3.4. Conselheiro Rogério chamou a atenção para o portal da transparência onde consta que 
Cons.Isabel é diretora financeira do CAU/RJ. Determinado que haja uma atualização (Amaral 
promoverá essa atualização no perfil); pediu informações sobre Athis. 
3.5.Coordenador Daniel informou que há necessidade de promover a reformulação 
orçamentária.Sobre isso Flavio preparou planilha de projetos no padrão do excel do CAUBR.Mandará 
por email para os Conselheiros. 
3.6. reunião dias 2 e 3 em BSB sobre planejamento estratégico; indica a Cons.Maria Isabel para ir 
apresentar alterações  
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Cons.Rogério- pediu verificação de passagens de Lucas Franco a SP-1.800,00; indaga se ABEA 
prestará contas 
 

4. Discussões e deliberações 

 
 
Encaminhamentos 
Solicitar perfil do inadimplente e tipificação e localização geográfica dos RRTs –  pedir à gerência 
técnica (Carolina Mamede) e perfil (CEP) 
 
Cons.Rogério- propôs que no GT encontrar amostragens .......(min 1102) 
 
Cons.Daniel-a idéia do GT nasceu quando se discutiu a primeira vez os RRTS; depois as pautas 
foram se ampliando;  
Cons.Cárin- sobre os devedores, inadimplentes de anuidades; buscar perfil dos devedores, chegar 
aos colegas para recuperar as pessoas;  
Cons.Daniel- tem o perfil de estudante de pós que não paga por dificuldades; o CAU poderia ter um 
desconto, levar a proposta ao CAUBR;  
Cons.Isabel- onde estão localizadas e o tipo de RRTs 
Flavio – informou que o perfil é com a área técnica que deve levantar mas é difícil; que há um módulo 
da Implanta que será adquirido pelo CAU/RJ para fazer a dívida ativa; lembra que precisamos aprovar 
as contas do 3º trimestre 
Data reunião do GT- marcada para o dia 16 de agosto- 16h00 
 

4. Discussão sobre planos de ação da CPFI para inserção no planejamento 

estratégico do CAU/RJ para 2019 

 
 
 
 

 5. Informes dos Conselheiros  

 
Não houve. 

 

6. Assuntos de interesse geral 

Não houve. 

 

7. Encerramento 

 
 
Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador (a) da Comissão de Planejamento e Finanças 
do CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 18h00. 

Daniel Mendes Mesquita de Sousa - _________________________________________________ 


