SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO
CAU/SP
Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2012, no Auditório do Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo -– IBAPE,
situado à Rua Maria Paula, 122, 1°andar, Centro, São Paulo/SP, foi realizada a
SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - CAU/SP. A Sessão foi
conduzida pelo Presidente do CAU/SP, Arqtº/Urb. Afonso Celso Bueno
Monteiro que convidou, para compor a mesa, o Vice Presidente Arqtº/Urb.
Gustavo Melo, o Conselheiro Titular Arqtº/Urb. Paulo Afonso Costa
representando a Comissão Executiva, o Conselheiro Federal Suplente
Arqt°/Urb. Daniel Amor e a mim, Conselheira Suplente Arqtª/Urb. Áurea Lopes
Machado Mazzetti, para Secretariar os trabalhos.
Aberta a Sessão com 51(cinquenta e um) presentes, sendo 05 (cinco)
visitantes convidados e 46 (quarenta e seis) Conselheiros;
Verificado o quórum de 40 (quarenta) Conselheiros no exercício da
titularidade, entre 37 (trinta e sete) Conselheiros titulares, sendo que 01 (hum)
destes, o Conselheiro titular Leandro Bueno Matsuda, havia informado
anteriormente seu não comparecimento, tendo a Presidência do CAU/SP
convocado o Conselheiro Suplente Marcelo Martins Barrachi, conforme previsto
no Regimento Interno do CAU/SP. Como o Conselheiro Leandro se apresentou
e esteve presente, este declinou, apenas nesta Sessão, dos seus direitos em
favor do seu Suplente convocado, Marcelo Martins Barrachi. Portanto foram 36
(trinta e seis) Conselheiros titulares e 04 (quatro) suplentes no exercício da
titularidade que fizeram parte do quórum verificado de 40 (quarenta)
Conselheiros.
Dando prosseguimento à Pauta o Presidente do CAU/SP agradece à
Conselheira Ana de Biazzi e ao Presidente do IBAPE, pela cessão do Auditório
para a realização desta 2ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/SP.
A seguir, o Presidente do CAU/SP dá a posse ao Conselheiro Suplente
eleito, Carlos Alberto Silveira Pupo, convidado e presente à Sessão, totalizando
assim, a posse dos 88 (oitenta e oito) Conselheiros do CAU/SP, seguindo-se
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de palmas.
Dando prosseguimento à Pauta o Presidente então passa a dar os informes ao
Plenário:
1) Que está presente o fotógrafo para que os Conselheiros possam tirar foto
oficial para ser utilizada no site do CAU/SP;
2) Que a Sede provisória do CAU/SP está funcionando no Espaço Arquiteto –
casa 29 com os atendimentos aos profissionais; que para a Sede definitiva do
CAU/SP será criada Comissão Especial para tratar do assunto e que poderá
ser feito concurso para a Sede definitiva;
3) Que para o uso da palavra, os Conselheiros Titulares e Suplentes presentes
façam sua inscrição na Lista que está sobre a mesa dos trabalhos;
4) Que ainda não foi emitido o CNPJ, portanto não foi aberta a conta corrente e
ainda não há os recursos financeiros para os ressarcimentos até o presente
momento;
5) Dando prosseguimento, o Presidente passa a palavra ao Conselheiro Titular
Paulo Afonso Costa, Coordenador na Comissão Executiva dos assuntos
referentes ao SICCAU - Sistema de Informação de Comunicação do CAU, para
dar os informes do SICCAU; o Conselheiro esclarece estar ali para nivelar as
informações e apresenta projeção no “data-show”, em ordem cronológica, das
ações desenvolvidas a partir do dia 28 de dezembro de 2011, além de todas as
demandas diárias, reuniões, cursos em Brasília, a disponibilização dos canais
oficiais de atendimento do CAU e o primeiro fechamento de seleção das
demandas para preparação de reunião com o Gerente de TI do CAU/BR nos
dias 10 e 11/02/2012, em São Paulo; informa que em 27 dias úteis foram feitos
1.100 atendimentos aos Profissionais (incluindo Pessoas Físicas e Jurídicas),
1.700 e-mails recebidos e 32 encaminhamentos por dia por telefone; que o
CAU/SP em 22/12/2012 tinha apenas 26.000 Profissionais cadastrados e
nenhuma Empresa cadastrada no SICCAU e que no fechamento do dia
08/02/2012, segundo dados do CAU/BR, já estão cadastrados cerca de 47.000
Profissionais e 3.500 Empresas; informa ainda que foi feita a primeira
conciliação a partir dos dados disponibilizados pelo CREA/SP. A partir dessa
conciliação de dados, o Conselheiro estima que o CAU/SP deverá ter entre
10.000 a 12.000 Empresas e 52.000 a 55.000 profissionais com registro em
São Paulo; o Conselheiro Paulo A. Costa destaca, portanto, que o grande
problema a ser tratado pelo CAU/SP diz respeito à qualidade do Cadastro,
devendo ser essa a nossa prioridade, pois, este deve ser confiável e que
somente assim o SICCAU irá funcionar em outra velocidade, ou seja, muito
mais ágil.
O Conselheiro e Coordenador do SICCAU no CAU/SP Paulo A. Costa
concede aparte ao Conselheiro Gilberto Belleza que informa que várias
Empresas de Arquitetura e Arquitetos Urbanistas não conseguem acessar o
SICCAU e não há nenhuma explicação da parte do CAU/SP no site; sugere
que, para a boa imagem da instituição, haja pelo menos uma folha de capa no
site do CAU/SP explicando que o CREA/SP ainda não disponibilizou todos os
documentos e cadastros dos Profissionais e das Empresas.
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O Conselheiro Paulo A. Costa esclarecendo o aparte do Conselheiro
Belleza informa que foi feito o cadastramento da 1ª Empresa no CAU/SP este
mês, com a estrutura criada na casa 29, pois o CREA/SP não repassara as
informações e os documentos das Empresas; que há 02 (duas) funcionárias a
serviço do CAU/SP, mais a Comissão Executiva, fazendo o trabalho de
informações e esclarecimentos. Finalizando sua apresentação, o Conselheiro
Paulo A. Costa pede cuidado com informações incorretas nas redes sociais da
internet.
Dando sequência à Pauta, o Presidente reafirma que o item principal desta
Sessão é a composição e a eleição da Diretoria e das Comissões
Permanentes; que a composição das Comissões Permanentes pode
contemplar todos os Conselheiros, enfatizando que a participação dos
Conselheiros seja efetiva; o Presidente sugere pausa de 20 minutos para a
apresentação dos nomes da Diretoria e composição dos nomes dos
Conselheiros Membros das Comissões Permanentes.
Findo o tempo estipulado o Presidente passa a palavra ao Conselheiro Eder
que apresenta a chapa com os nomes dos Conselheiros candidatos às 05
(cinco) Diretorias aprovadas no Regimento Interno Provisório do CAU/SP, a
saber:
DIRETORIA ADMINISTRATIVA:
Diretor: Conselheiro Paulo A. Costa;
Diretor Adjunto: Conselheiro Gerson Geraldo Mendes Faria;
DIRETORIA FINANCEIRA:
Diretor: Conselheiro Eder Roberto da Silva;
Diretor Adjunto: Conselheiro Pietro Mignozzetti;
DIRETORIA TÉCNICA:
Diretor: Conselheira Márcia Mallet Machado de Moura;
Diretor Adjunto: Conselheira Luciana Rando Macedo Bento;
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Diretor: Conselheiro Claudio Sergio Pereira Mazzetti;
Diretor Adjunto: Conselheiro Leandro Bueno Matsuda;
DIRETORIA DE ENSINO E FORMAÇÃO:
Diretor: Conselheiro João Carlos Correia;
Diretor Adjunto: Conselheiro Silvio Antonio Dias.
Após a apresentação da chapa da DIRETORIA, o Presidente abre a palavra ao
Plenário.
O Conselheiro Lúcio propõe o nome do Conselheiro Mário Yoshinaga
para assumir a DIRETORIA TÉCNICA.
Conselheiro Mário Yoshinaga agradece e declina da indicação.
O Presidente submete ao Plenário a chapa com os nomes que comporão as 05
(cinco) DIRETORIAS com os seus respectivos Adjuntos e coloca em votação.
Os nomes para composição das Diretorias foram APROVADOS pelo plenário
com abstenção do conselheiro Lúcio.
Ata 2ª Sessão Plenária Extraordinária CAU-SP 09-02-2012

3 de 8

O Presidente declara APROVADOS os nomes das 05 (cinco) Diretorias.
Ato contínuo iniciaram-se os debates relativos à composição das 05 (cinco)
COMISSÕES PERMANENTES definidas no Regimento Interno Provisório do
CAU/SP, a saber:
1 - Comissão de Ética Profissional;
2 - Comissão de Orçamento e Contas;
3 - Comissão de Exercício Profissional;
4 - Comissão de Ensino e Formação;
5 - Comissão de Legislação e Normas.
Após amplo debate pelo Plenário ficou definido que os membros das
COMISSÕES PERMANENTES seriam eleitos um a um pelo Plenário até que
fossem preenchidas as vagas de 05 (cinco) membros Titulares e 02 (dois)
membros Suplentes, por Comissão. Sem prejuízo da representação acima, foi
aprovado pelo Plenário, também, que nas Comissões Permanentes de
Orçamento e Contas, de Exercício Profissional, de Ensino e Formação e, de
Legislação e Normas, dado a afinidade dos temas, participariam como
membros natos sem direito a voto na Comissão respectivamente e pela ordem,
o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico, o Diretor de Ensino e Formação, e o
Diretor Administrativo.
O Conselheiro Renato Nunes pede a palavra e questiona a urgência na
eleição das Comissões Permanentes, sendo apoiado em seu questionamento
pelos Conselheiros Borelli, Belleza, Lúcio e Contier; o Conselheiro Renato
Nunes propõe que seja adiada a composição e votação das Comissões, visto
que sob seu ponto de vista, poderia ser muito demorada a votação nome a
nome.
O Presidente coloca a proposta de adiamento em votação. Proposta
REJEITADA por 21 votos contra o adiamento e 12 votos a favor do adiamento.
A seguir foram apresentados em “data-show” os nomes coletados no
Plenário dos Conselheiros que manifestaram interesse em participar das
eleições para composição das Comissões Permanentes, sendo adotado como
critério que, salvo aqueles Conselheiros que antecipadamente se
manifestassem pela Suplência, ocupariam a Titularidade os 05 (cinco)
Conselheiros com maior votação, ficando o 6º (sexto) e o 7º (sétimo)
Conselheiros automaticamente na Suplência da Comissão.
Finalizado o processo eleitoral em Plenário, as COMISSÕES PERMANENTES
ficaram assim constituídas, sendo os nomes a seguir apresentados segundo
sua votação e, em caso de empate, por ordem alfabética:
1 – Comissão de Ética Profissional:
Conselheiro Nilson Ghirardello
28 votos
Conselheira Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira
24 votos
Conselheiro Ederson da Silva
18 votos
Conselheiro Luis Fisberg
18 votos
Conselheiro Renato Nunes
18 votos
Conselheira Jacobina Albu Vaisman (suplente)
12 votos
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Conselheira Saide Kahtouni (suplente)
12 votos
2 – Comissão de Orçamento e Contas:
Diretor Financeiro
Conselheiro Bruno Guizellini Neto
21 votos
Conselheiro Lélis Noronha
20 votos
Conselheiro Edson Aparecido Candido
19 votos
Conselheiro José Borelli Neto
17 votos
Conselheiro Luiz Antonio Raizaro p. 5
15 votos
Conselheiro Eduardo Caldeira Brandt Almeida (suplente)
11 votos
Conselheiro Maurílio Chiaretti – não concorreu (escolheu pela suplência)
3 – Comissão de Exercício Profissional:
Diretora Técnica
Conselheiro Claudio Sergio Pereira Mazzetti
28 votos
Conselheira Berthelina Alves Costa
22 votos
Conselheiro Eduardo Habu
21 votos
Conselheiro Victor Chinaglia Júnior
18 votos
Conselheiro Gilberto Belleza
15 votos
Conselheiro Ciro Pirondi (suplente)
12 votos
Conselheiro Cláudio Ferreira - não concorreu (escolheu pela suplência)
4 – Comissão de Ensino e Formação:
Diretor de Ensino e Formação
Conselheiro José Antonio da Silva Quaresma
19 votos
Conselheiro Mário Yoshinaga
19 votos
Conselheiro Paulo Burgo
18 votos
Conselheira Débora Frazatto
17 votos
Conselheiro Paulo André Cunha Ribeiro
17 votos
Conselheiro Luiz Augusto Contier (escolheu pela suplência) 17 votos
Conselheiro Álvaro Puntoni (suplente)
05 votos
5 – Comissão de Legislação e Normas:
Diretor Administrativo
Conselheiro João Carlos Monte Claro Vasconcellos
21 votos
Conselheiro Silvio Antonio Dias
21 votos
Conselheiro José Renato Soibelman Melhen
20 votos
Conselheiro Roberto dos Santos Moreno
19 votos
Conselheiro Lucio Gomes Machado
12 votos
Conselheiro Reginaldo Peronti (suplente)
11 votos
A Conselheira Rosana Ferrari participou da eleição na Comissão de Exercício
Profissional obtendo 10 votos e ficando em 8º lugar, não sendo portanto eleita
na Comissão pelo Plenário.
Após a eleição e APROVAÇÃO dos nomes dos Conselheiros Membros
Titulares e Suplentes das COMISSÕES PERMANENTES em Plenário, o
Presidente
declarou
APROVADAS
as
05
(cinco)
COMISSÕES
PERMANENTES.
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Ato contínuo, o Presidente abre a palavra para manifestações dos
Conselheiros inscritos;
1)
A Conselheira Luciana, relembra a solicitação feita pelo Conselheiro
Paulo André de publicar em Diário Oficial parte do Texto da Lei de criação do
CAU; pergunta também sobre o Registro Profissional, ou seja, a Carteira com o
número do CAU;
Ato contínuo o Presidente informa que está sendo providenciado o envio
de ofício a Associação Paulista de Municípios tratando da existência do
CAU/SP no Estado de São Paulo; quanto a Carteira do Profissional Arquiteto
Urbanista, ainda é válida a Carteira do CREA/SP, e que provavelmente até o
final de março, os Profissionais terão a Carteira do CAU/SP com selo
holográfico;
2)
O Conselheiro Borelli vê como importante que o CREA/SP formalize e
faça uma comunicação à Sociedade através dos meios de comunicação para
esclarecer que os Arquitetos Urbanistas não pertencem mais ao CREA/SP e
sim ao CAU/SP, e que continuam tendo as mesmas atribuições que antes.
3)
O Conselheiro Renato Nunes concorda que o CREA/SP e o CONFEA
devam fazer essa divulgação, mas acha que isso não acontecerá e pede que o
CAU/SP faça uma nota grande nos jornais de grande circulação esclarecendo
a População;
Ato contínuo, o Presidente lembra que até o momento os recursos
financeiros não puderam ser repassados para o CAU/SP e que, nestes mais de
40 dias, o CAU/SP vem funcionando graças ao convênio emergencial com o
SASP, à Comissão Executiva e ao desprendimento e dedicação de alguns
Conselheiros;
4)
O Conselheiro Gilberto Belleza sugere uma manifestação do CAU/SP
para divulgar as atribuições dos Arquitetos Urbanistas; informa a reclamação
de colegas Arquitetos em tentar protocolar Projetos nas Prefeitura e recorda o
que já falara na 2ª Sessão Plenária Ordinária, da necessidade de que o
CAU/SP se manifeste através de um Ato ou uma Resolução informando que o
profissional Arquiteto Urbanista, não está obrigado a protocolar trabalhos em
entidades, condomínios ou Associações e que seja abolida a necessidade de
caderneta de obras, já que as entidades não têm o papel de protocolar e/ou
controlar as atribuições dos profissionais, pois algumas Prefeitura estão
exigindo ainda estes procedimentos; sugere dar divulgação ao fato em
publicação no Diário Oficial e que tudo o que se refere às edificações não fique
exclusivo ao CREA/SP;
Ato contínuo o Presidente informa sobre entrevista na Globonews feita
com um especialista em gerenciamento de riscos que faz colocação imprópria
sobre os Arquitetos e que já foi solicitado à Globonews direito de resposta, bem
como em outros meios de comunicação. Informa também a futura reunião com
o Prefeito Gilberto Kassab, sendo que um dos itens a ser tratado é o concurso
aberto pela Prefeitura para Arquitetos Urbanistas com salário previsto de
R$1.800,00;
5)
O Conselheiro Paulo André pede cuidado, pois são as Associações que
estão apoiando os Arquitetos Urbanistas nas Prefeituras; que apenas existem
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convênios que ajudam na fiscalização e que nenhuma entidade fica avaliando
projetos de profissionais. Através das Associações é que as Prefeituras estão
sendo informadas da questão das RRTs e do CAU/SP;
5)
O Conselheiro Pietro destaca a importância das Regionais do CAU/SP
para estes esclarecimentos;
6)
O Conselheiro Maurílio informa parceria do núcleo do IAB - Ribeirão Preto
junto ao SASP de Ribeirão Preto e oferece ao CAU/SP uma sala no imóvel,
sendo aplaudido;
7)
O Conselheiro Lúcio pede a participação do Presidente em tudo que
estiver acontecendo que envolva o CAU/SP, tais como os acidentes nas Obras
que aconteceram no Estado e na Capital e que há necessidade de ter Notas
Oficiais do CAU/SP; destaca que barbaridades técnicas foram ditas pelo
Presidente do CREA/RJ e que no acidente ocorrido no Rio de Janeiro, o
Presidente do CAU/RJ esteve presente; que em São Paulo não houve
manifestação do CAU/SP no caso do acidente de São Bernardo, com carência
de Assessoria Técnica aos Síndicos; também destaca a ínfima qualificação
profissional; a deformação no setor de Obras, em que os técnicos estão sendo
transformados em agentes de composição de custos por economia das
incorporadoras, fazendo com que os técnicos acabem não indo mais aos
canteiros de obras.
8)
O Conselheiro Vitor Chinaglia lembra que, com a Diretoria Executiva,
ficará mais fácil para o Presidente emitir Notas Oficiais.
9)
A Conselheira Jacobina (Nina) sugere que, por falta de recursos, seja
convocado uma coletiva de imprensa para que o CAU/SP seja divulgado.
10) O Conselheiro Reginaldo Peronti informa que o CREA/SP está
informando aos Arquitetos/Urbanistas de São Carlos e Região o seu telefone
pessoal e que o mesmo não dispõe das informações necessárias para sanar as
dúvidas e acolher as denúncias dos profissionais.
Ato contínuo o Presidente reitera que o canal oficial relativo aos
esclarecimentos e dúvidas sobre o CAU/SP é o atendimento@causp.org.br,
que pode e deve ser divulgado aos profissionais em todas as Regiões do
Estado de São Paulo.
11) A Conselheira Áurea, informa ter representado o Presidente do CAU/SP
em Reunião preparatória da “11ª Conferência de Produção mais Limpa (P+L) e
Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo”, pré-evento da Rio+20, ocorrida
na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 02/02/2012, Conferência esta, em
parceria com a Cidade do Rio de Janeiro; que o CAU/SP poderá enviar
contribuições e sugestões para a mesma.
12) O Vice Presidente informa ter tido, juntamente com o Presidente do
CAU/SP, reunião com o CREA/SP para ter conhecimento da situação e das
dificuldades quanto a transferência para o CAU/SP da documentação que o
CREA/SP tem sob sua responsabilidade; que está tentando agendar com o
Governador e com a Associação Paulista de Municípios reunião para divulgar e
tratar assuntos relativos ao CAU/SP.
13) O Conselheiro Leandro informa fazer parte de Comissão que trata de
Resíduos Sólidos e se coloca à disposição para ajudar na questão da Rio+20.
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14) A Conselheira Márcia Mallet, informa que o Prefeito de São Sebastião já
alterou o Código de Obras, incluindo RRT e o CAU/SP;
Finalizando o Presidente coloca em votação a ATA da 1ª Sessão Plenária
Extraordinária, ocorrida em 26/01/2012, que aprovou o Regimento Interno
Provisório do CAU/SP.
O Conselheiro Lúcio Gomes observa que a ATA, a seu ver, tem problema
de mérito, fazendo censura à palavra do Conselheiro, já que não refletira
exatamente suas palavras.
O Presidente pede para que todos que tenham manifestações e que
queiram que suas falas sejam registradas na íntegra que enviem suas
considerações por escrito para que, desta forma, sejam registradas.
APROVADA a ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 26/01/2012, com uma abstenção da Conselheira Débora Frazatto que
não participara daquela Sessão.
A Conselheira Ana de Biazzi agradece a presença de todos no IBAPE.
O Presidente agradece à Comissão Executiva pelo esforço na realização
desta 2ª Sessão Plenária Extraordinária e pelo empenho naquilo que vem
sendo realizado.

NADA MAIS.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2012

Afonso Celso Bueno Monteiro
Presidente do CAU/SP

Áurea Lopes Machado Mazzetti
Conselheira CAU/SP
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