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REVISÃODO PLANEJAMENTO ESTRAT:

DELIBERAÇÃO N' 05/2019 (CPFl-CAUBR)
A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFl-CAU/BR reunidaordinariamenteem
Brasília -- DF, no dia 15 de março de 2019, no uso das competênciasque Ihe conferem os incisos l e
XVlll do art. 103 do RegimentoInternodo CAU/BR, apósanálisedo assunto,
Considerando a reunião conjunta com a Comissão de Organização e Administração do CAU/BR
(COA CAU/BR) realizada em 14 de março de 2019, contandocom a participaçãode membrosdo
Grupo de Trabalho de PlanejamentoEstratégico GTPE, do Fórum de Presidentes,na qual foram
apresentadoso plano de trabalho, bem como o cronograma de trabalho do GTPE;
Considerando a necessidadede atualização do Planejamento Estratégico do CAU

Considerando a necessidadede instituição de grupo de trabalho, composto por empregados das
autarquias do CAU, objetivando a operacionalização das propostase implementações das melhorias no
Planejamento Estratégico do CAU;
Considerando a competência do Presidentedo CAU/BR para instituir e compor grupos de trabalho
Considerando a Deliberação n' 15/2019 da COA-CAU/BR, a qual trata deste tema em decorrência da
Reunião ConjLmta; e

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadasà Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

DELIBERA
l

Aprovar, juntamente com a COA-CAU/BR, o cronogramade trabalho apresentadopelo
GTPE

2.

e

Solicitar à Presidênciado CAU/BR que promova a instituição de grupo de trabalho, composto
por empregados do CAU/BR e por empregados indicados pelo GTPE, para elaborar a revisão
dos indicadores estratégicos, dos limites de aplicação de recursos e do modelo de elaboração
do Plano de Ação e Orçamento do CAU para inclusão nas Diretrizes de 2020.
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