
CAU/MS

Período: jan-ago/16

Palestra "Me Fomei e Agora" em Dourados/MS nos dias 24.06.2016 a 25.06.2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Apresentação de Tabela de Honorários-9º Jornada Acadêmica Curso de Arq. E Urb. UNIGRAN em Dourados/MS nos 

dias 16.08.2016 a 17.08.2016;                                                                                                                                                                                                               

Seminário Público na Câmara Mun. De Dourados, implantação no Programa Cidade Sustentáveis da ONU em 

Dourados/MS nos dias 05.08.2016 a 06.08.2016;                                                                                                                                                      

O CAU/MS  está realizando reuniões em conjunto com a Gerência Administrativa, Fiscalização e Comissões para que 

possamos desenvolver ações para melhorar nossa arrecadação. Foi realizado a contratação de um novo funcionário 

para fazer o levantamento e a cobrança dos inadimplentes, mas ainda não se tem o retorno positivo dessa 

contratação, pois, o colaborador iniciou no dia 01.08.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Muitos questionamentos foram levantados em relação aos Resultados e Desempenho Operacional apresentados 

nesse 2º Quadrimestre, metas e resultados esperados. O que se fez durante o ano de 2016 não está considerando 

como sendo meta realizada, infelizmente para o ano de 2016 não há o que fazer. Os questionamentos servirão 

como base para o Planejamento Estratégico de 2017, estou buscando a colaboração de todos os envolvidos e assim 

fazer um relatório fidedigno com ações e metas detalhadas e de fácil acompanhamento da execução.                                                                                                                                                                                   

Em relação aos indicadores estamos na medida do possivel fazendo o seu acompanhamento e mensuração, mas 

como já havia mensionado no 1º quadrimestre, as informações extraidas do SICCAU são divergentes e não nos dão 

100% de clareza e exatidão. No último encontro dos CAU/UF's foi citado que muitos tem dificuldades no 

acompanhamento e elaboração das informações solitados nos indicadores, foi proposto uma revisão dos 

indicadores, a construção de novos ou até mesmo uma adequação, que seria realizada pelo CAU/BR em parceria 

com os CAU/UF's. Os indicadores utilizados pelo CAU/MS, estão sendo acompanhados, porém há muitas 

dificuldades na busca pelas informações e acredito que com a revisão destes indicadores poderemos acompanhar 

mehor a execução do Plano de Ação Orçamentário.                                                                                                                               

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE 2016:
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