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ITEM DE PAUTA 3.5 Deliberação sobre a revisão do Plano de Ação da CPFi 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Delibera sobre a revisão do Plano de Ação da CPFi para o triênio 2021-2023 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 175.3.5/2021 

 
Delibera sobre a revisão do Plano de Ação da 
CPFi para o triênio 2021-2023. 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião ordinária 

no dia 18 de outubro de 2021, através de videoconferência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no 

exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 98 do Regimento Interno aprovado pela 

Deliberação Plenária DPOMG n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPOBR nº 

0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando que o inciso V do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre os planos de 

ação e orçamento do CAU/MG, e suas reformulações; 

 

Considerando que o inciso VI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à CPFi 

do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre as diretrizes para elaboração dos planos de ação e 

orçamento do CAU/MG; 

 

Considerando que o inciso VII do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre o aprimoramento 

das diretrizes para elaboração dos planos de ação e orçamento do CAU/MG e do CAU/BR, a ser 

encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

 

Considerando que na 167ª Reunião Extraordinária da CPFi, realizada em 26 de maio de 2021, foram 

elencadas todas as ações pertinentes à Comissão de Planejamento e Finanças no Plano de Ação do 

CAU/MG para o triênio 2021-2023;  

 

Considerando que na 170ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do 

CAU/MG foram definidas duas novas ações prioritárias, a serem desenvolvidas pela CPFi, que estão 

relacionadas à importância da profissão para a gestão pública e para a sociedade, quais sejam: 

 

 Realizar pesquisa abrangente com os Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG para 
conhece-los melhor e assim poder traçar um plano de ação mais condizente com a 
realidade dos profissionais. A pesquisa visa compreender a condição social, a área 
de atuação, a remuneração e as principais dificuldades encontradas pelos 
Arquitetos e Urbanistas para o exercício da profissão. 
 

 Ampliar a relação do CAU/MG com as Prefeituras, estimular a assinatura de 
convênios com as cidades e realizar campanhas junto as prefeituras, para 
conscientização sobre a importância da Arquitetura e do Arquiteto e Urbanista. E 
dessa forma gerar ações mais benéficas para a sociedade e consequentemente 
maior reconhecimento e valorização ao trabalho dos Arquitetos e Urbanistas. 

 

Considerando que a Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG encaminhou 

o Memorando Nº 02/2021, através do protocolo Siccau Nº 1373833/2021, em que solicita a atualização 

e complementação dos dados constantes no Plano de Ação proposto pela Comissão de Planejamento e 
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Finanças do CAU/MG; 

 

Considerando que o Memorando Nº 02/2021 da Gerência Especial de Planejamento e Gestão 

Estratégica do CAU/MG solicita que seja indicado um responsável por cada ação proposta e a situação 

de cada ação proposta; 

 

 

DELIBEROU: 

1. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica em documento anexo as 

ações pertinentes a Comissão de Planejamento e Finanças no Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 

2021-2023 revisadas e com a inclusão das informações solicitadas. 

 

2. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta decisão para as providências cabíveis. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Rosilene Guedes Souza                                   ____________________________________          
Coordenadora da CPFi-CAU/MG                                                  

 

 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 175.3.5/2021 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       
(a 

favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

 
1 

 
Rosilene Guedes Souza 

 
TITULAR 

X    

 
2 

 
Mariana Fernandes Teixeira 

 
TITULAR 

   X 

 
3 

 
Fernanda Basques Moura Quintão 

 
TITULAR 

   X 

 
4 

 
Antônio Augusto Pereira Moura 

 
TITULAR 

X    

 
5 

 
João Henrique Dutra Grillo 

 
TITULAR 

X    
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