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PROCESSO 
INTERESSADO 

ASSUNTO 

SERVICO PÚBLICO FEDERAL 

Consélho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Urbana e Ambiental 

Presidência do CAU/BR 
Aprovação da proposta de Reprogramação do Plano de Ação para 2018 da 
CPUA-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 011/2018- CPUA-CAU/BR 

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL-CPUA-CAU/BR, reunida ordinariamente 
em Brasília-DF, na sede do CAU/BR, no dia 1 º de agosto de 2018, no uso das competências que lhe 
conferem art. 105 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe; e 

Considerando a deliberação nº 29/2017-CPUA que aprovou a proposta do Plano de Ação da Comissão 
de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR para o ano de 2018; 

Considerando a Deliberação Plenária DPABR Nº 0023-04/2017, que homologa os Planos de Ação e 
Orçamento do CAU/BR e CAU/UF, referentes ao exercício de 2018; 

Considerando a deliberação plenária DPOBR Nº 0079-10/2018, que aprova as diretrizes para 
elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU - exercício 2018; 

Considerando o art. 111 do Regimento Interno do CAU/BR, que estabelece entre as competências do 
coordenador de comissão.ordinária ou especial: V - apresentar ao Conselho Diretor, ou na falta desse, ao 
Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de trabalho da comissão, incluindo objetivos, 
ações, metas, cronograma de execução e calendário de reuniões e suas alterações; VI - propor, cumprir e 
fazer cumprir os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho da comissão; VII - acompanhar o 
desenvolvimento dos projetos do Planejamento Estratégico do CAU, relacionados às suas atividades 
específicas; VIII - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados à comissão; e 

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

DELIBEROU: 

1 - Aprovar a proposta de Reprogramação do Plano de Ação 2018 da CPUA-CAU/BR, conforme 
informações da tabela abaixo, extraída do quadro geral e arquivo anexo: 

' 
Reprúgi:amaçã<> 2018 , Variaçãú 

Progra-
Atividade i)enotnifiá-

mação Execu- Projeta- Proposta Valor % Objetivo Geral 
/Projeto çãó 

2018(;\) ção do Reprogra- (R$) (G=F/ 
Jan/Mai Jun/Dez mação (F=D- A 

(B) (C ) (D=B+C) A) *100)
Atividade Manter e Fortalecimento e 

Desenvolver valorização da CPUA em 
as cada CAU/UF. Ações 

3 

Atividades parlamentares, como 
da Comissão análise e proposição de 254.695 131.505 203.077 334.582 79.887 31,4 
de Políticas projetos de lei no âmbito 
Urbana e da política urbana 
Ambiental 
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SERVIÇO PÚBLICO rrnERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Política Urbana e Ambiental 

· AtMdade
., I Projeto 

Denmnina
ção 

Objetivo Geral 
Progra
mação 

. 2018 A 
Reprogramação 2018 Variação 

Projeto 

�. 

Seminários 

sobre meio 

ambiente 

urbano 

Proporcionar um ambiente 

de debates sobre a política 

urbana e ambiental, 
estendendo os debates 

sobre temas relevantes. 

168.000 178.071 178.071 10.071 

2 - Encaminhar a proposta à SGM - Secretaria Geral da Mesa para providências junto à Assessoria de 
Planejamento e à Presidência do CAU/BR 

Brasília-DF, 1 º de agosto de 2018 

WILSON FERNANDO V ARGAS DE ANDRADE 

Coordenador 

NIKSON DIAS DE OLIVEIRA 

Coordenador-adjunto 

ALFREDO RENATO PENA BRANA 

Membro 

MARCIA GUERRANTE TA V ARES 

Membro 

JOSE JEFFERSON DE SOUSA 

Membro 

1 
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Orientaçlo: As cftulas sinalizadas, •m cinza, do fórmulas e nlo devem ser modtfkadas. VerificarM cornenUirios colocando o cursor na célula correspondente, no abeptho. caso seja necesúrlo aumentar o número de ffnhas, favor atent11r·na continuidade das fórmulas. 

,CAU/8R 
; Unidade Organizacional: CPUA-cA.U/BR 
[PIANO DE AÇÃO· REPROGRAMAÇÃO 2018 

Comissão de Política 
Urbana e Ambiental 

Comissão de Politica 
Urbana e Ambiental 

Fortalecimento e valorização da CPUA em 
Manter e Desenvolver as Atividades da I cada CAU/UF. Ações parlamentares, como ! Impactar significativamente o 
Comissão de Políticas Urbana e Ambiental análise e proposição de projetos de lei no planejamento e a gestão do território 

âmbito da política urbana 

Seminários sobre meio ambiente urbano 

Proporcionar um ambiente de debates 
sobre a política urbana e ambiental, 
esten�ndo os debates sobre temas 
relevantes. 

Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do território 

Garantir a participação dos Arquitetos e 
Urbanistas no planejamento territorial e 
na gestão urbana 

Garantir a participação dos Arquitetos e 
Urbanistas no planejamento territorial e 
na gestão urbana 

Atuação e articulação com os órgãos institucionais dos 
três poderes (executivo, legislativo e judiciário) em todas 
as legislações pertinentes ao crescimento e transformação 
dos territórios e das cidades 

Promoção da qualidade de vida das cidades brasileiras por 
meio da difusão da poHtica urbana e ambiental junto aos 
gestores públicos e à sociedade. 

LEGENDA: P =PROJETO/A =_ATIY!DAOEj FP:: FUNDO DE APOiO 

Anexo 1.1· Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2018 

Anexo 1.2 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018 

254.695 131.505 203.077 334.582 79.887 31,4 

168.000 178.071 178.071 10.071 6,0 
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1 Unidade PIA AT/N/R/E/C Oenomlnação Reprograntação 
, llesponsávél (Pn>je!o/Atividade} 2018 
!·
Política 

ur"bana e 

Ambiental 

Comissão de 

Pólftita 

Urbana e 

Ambiental 

A R 

,bana eAmbiêrmil 

semhtálli,0$:$0bt, meio 
am'.biêntf·Utbano 

334.582 

178,071 

,m 

� 
i;mm 

�991 

Diãrias 

4.860 

61.965 51.018 

70.875 75.375 26.961 

1 
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As5C:';!>adu de Plancjamc�,:o e Ges·l:.�o d.:> Es.t,-3�é9óa 

[MftOU•Qu.ldro�flêÃ(ilKeMet;QdOPl1t1oftAsão:.;�p�Z011 

Obs: ·O ane,co 1.2 deve Mr-prffndlido, para m proJetos/•�·•provados em 1011, q1111: n1 proposta de Reprovamaçlo ap-nent.m alüraç6es nas�. metH e/ou resultadqs, e para os novos projf[ttol/�. As céhllas sinalú.ad.u, em cinza, do f6nnutas e nlo devem ser modfflcadas. 

!unidade Otganlzaciona� 

i 
!Re�ondvel Projeto/Atividade: 

i 
l 
jTJpo'(Projetoau Atividade): 
i 

!oeAOmittação do Projeto® Atividade t 

iol,Jotlvo ""'"1, 

1 

lobiotivo Esttatêgôco Principal: 

!Objetivo Estralégko Se<undãri• 

[Jlt!!P.altado esperado do Projeto/Atividade: 
i 

Reuniões 
ordi nárias 

Realiz.lçãodasReuniões 
Ôrdinár iasdolCom is5llo em 
Brasília 

Real i zação de Reuniões 
Téc nicasparadiscussãodos 
t rabalhos desenvolvidos pela 

Reunlõesléc nicas lcom issãoeAp roKi maçãoda 
CPUAJun to;iosGover nos 
Locai s,Cã marneór g ãosde 
Planejamen to 

Salários e 
en cargos analista 
léCl'IÍCO 

P;i g;imen1ode saljrlose 
el'!cargos 

12reuniõesordináriasem Brasfliol, 
com opagamen todediáriaspara3 
conselhei rost l tulares,epassagens, 

diãriasedeslocamenlopara2 
sup len tesao!ongodoano. 

3 reuniões técni cas,deldia,com 
p,1gamen1odediárlas, 
desloc;1mentoepassagemp;1ra 2 
conselhel ros,ao lon godoolno 

Papmen tode saljrioseen c;1rgos 
delanall statéc nl co,,1olongodo 

Manunten çãoedesenvolv imen1oduAtividadesdaCom iuãode Polílicas 
U rb.lnaeAmbienlol l ,l n c l ui ndo: 
-Criaçlloeacompanhamen tode leg islaçllo; 
- Fortalecimento e valorização da CPUA em cada CAU /UF; 
-Atuaçllo da CPUA j un to aos Governos Locolis, Cãmolru e Órg ãos de 
Planejamento; 
-Crlaçllo e m.lnunlen çllo de uma agenda com a Assessoria P;ulamen tar e 
l nst i tucional doCAU/BR naatu.lçllo j un toaosprojetosdelei. 

. Manuntenção e desenvolv imen to das Atividades da Comis são de Políticas 
Urb,1naeAmbier11al. 
. P romoção da ap roxi mação e ;ituação dos CAU/UF j unto aos Gover nos Locai s, 
Cã maras e ór g ãos de P lanejolmen to, n.ls polílicas urb;1na e amb ien tal. 
. Divul gação dos doc umentos p rod uz idos no ci c lo  de Seminários Nacionais de 
PolítlcaU rban,1 eAmble1"11al. 
. Ampliação do conhec imento do Conselho sob re as realidades locais, au�i liando 
oliituaçãodaComi ssllo naspolíli casurbanaseambien tai sa nlvelnolcionoll, 
tendoem vlstaases�cifi cidadesdec;id;ireg i,ob rasi lelr;i. 

P,1gamentode sollárloseen car gosparalanali stolléc ni co. 
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02/01/18 

02/ 01/18 

02/01/18 

CPUA-CAU/BR 

coordenadoria) da Comissão de Política Urbana e Ambiental 

ATIVIDADE 

Fortalecimento e valorizaçJo da CPUA em cada CAl//UF. Ações parlamentares, como análise e proposição de projetos de lei no ãmbíto da política urbana 

Impactar significativamente o planejamento e a sesU,o do território 

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territórlal e na gest:io urbana 

Atuação e articulação com os ôrgãOS Institucionais dos três poderes (executivo, legislativo e judicíário) em todas as legislações pertinentes ao crescimento e transformação dos 
territórios e das cidades 

Atuação e articul.Jção tom os órgãos institucionais dos três poderes {eKecutivo, legislativo e judiciário) em todas as legislações pertinentes ao crescimento e transform.Jção dos 
territórios e d.JS cidades 

31/12/18 

31/12/1B 

31/12/18 

48.600 28.743 

23.520 

182.575 102.762 

tREFI tREFI 

61.020 

23.220 

118.837 

89.763 41.161 

23.220 1300) 

221.S99 39.024 
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·1,3 

21,4 
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Coordenador(a)daComi ssãode 

6•9 Poll t i ca UrbanaeAmbiental 
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lEGENOA: P "P�OJETO: A" A"!WIOAOE· fP"' FUNDO D::" APOIO 

1'Nãohaviam sido previstas passagens para con�elhei,ros, no·entanto as.passagens deiuplentes foram custeadas pe'I� CPU_A, ·bem c�mo do coordenador e.do coord�nador adjunto em �bril,.semjustificativa. ·Planilha de estimativa de custos,an.exa 
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