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

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE SÃOPAULO - CAU/SP de 26/01/2012
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2012, nas dependências do Auditório da
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo - SEAM,
localizado na Av. Ipiranga, 318 - Bloco A, 1º andar - Conj. 101 - Centro - São Paulo/SP, foi
realizada, a PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE SÃO PAULO - CAUS/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 responsável
na comissão executiva pela sistematização e formatação do Regimento Interno do CAU/SP
Arqtº/Urb. Claudio Mazzetti, o conselheiro federal titular Arqtº/Urb. Miguel Pereira, o
conselheiro federal suplente Arqtº/Urb. Daniel Amor, o conselheiro federal representante das
Instituições de Ensino Arqtº/Urb. José Roberto Geraldine Jr. e a mim, conselheira suplente
Arqtª/Urb Áurea Lopes Machado Mazzetti para secretariar os trabalhos.
Antes do início da sessão foi verificada a presença de 57 pessoas, sendo 3 (três) conselheiros
federais convidados pelo presidente, 7 (sete) convidados de conselheiros, 29 (vinte e nove)
conselheiros titulares e 18 (dezoito) conselheiros suplentes. Aos convidados e conselheiros
suplentes foi designado local específico para o acompanhamento dos trabalhos.
Verificado o quórum de 36 (trinta e seis) conselheiros entre titulares e suplentes no exercício
da titularidade, o presidente do CAU/SP iniciou os trabalhos saudando a todos os presentes e,
pela ordem, abriu a palavra para: 1) o Conselheiro Federal titular Arqtº/Urb. Miguel Pereira
que saudou a mesa e o plenário e transmitiu a todos, mensagem de otimismo em relação à
construção do CAU, decorrente de um processo de luta de 52 (cinqüenta e dois) anos; pediu
para que todos os Conselheiros, no processo de construção do CAU/SP, enquanto algo novo,
não se deixassem contaminar por aspectos e questões de menor relevância advindas de suas
entidades de origem e que Ata 1ª Sessão Plenária Extraordinária considerassem a construção
do CAU como uma ideologia nova a serviço da profissão, que deveria colocar como iguais
todos os arquitetos e urbanistas, conselheiros ou não, ideologia essa a serviço e em defesa de
uma arquitetura e urbanismo com qualidade para todos, bem como na defesa do direito à
cidade para todos; 2) o Conselheiro Federal suplente Arqtº/Urb. Daniel Amor reforçou o
enfoque dado pelo Conselheiro Federal Miguel Pereira; informou ao plenário que fora
procurado por emissora de TV para conceder entrevista nos próximos dias para abordar
questões relativas aos córregos da cidade de São Paulo e que gostaria de disponibilizar essa
oportunidade para o CAU/SP se manifestar através de alguns dos conselheiros que tivessem
interesse em conceder a entrevista para emissora por considerar ser essa uma oportunidade
de mostrar, para a sociedade, a importância da nossa profissão; informou também ao plenário
que o SASP foi contatado pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, para verificação de
eventual interesse, por parte do CAU/SP, na celebração de Termo de Cessão de Imóvel com o
SPU para a implantação da Sede Definitiva do CAU/SP, trazendo esse fato para conhecimento

do Plenário; 3) o Conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino Arqtº/Urb. José
Roberto Geraldine Jr. saudou o Plenário e expôs de forma sucinta os objetivos do CAU/BR no
que tange às Instituições de Ensino e manifestou interesse em trabalhar de forma articulada
com o CAU/SP; o Conselheiro Geraldine concedeu aparte ao Conselheiro federal Arqtº/Urb.
Lúcio Gomes Machado que manifestou sua preocupação em relação às políticas de ensino na
área e a postura de entidades mantenedoras de cursos de arquitetura e urbanismo, no Estado
de São Paulo; em outro aparte concedido pelo Conselheiro Geraldine ao Conselheiro Luiz
Contier, foi manifestado por este preocupação semelhante àquela manifestada pelo
Conselheiro Lúcio.
Dando prosseguimento à pauta, o Presidente do CAU/SP deu posse aos 06 (seis) conselheiros
suplentes, presentes à Sessão: 1) Berthelina Alves Costa; 2) José Geraldo Martins de Oliveira;
3) Júlio Barreto Gadelha; 4) Kátia Piclum Versosa; 5) Kauê Obara Kurimori; 6) Luiz Fisberg.
A seguir, o Presidente passou os seguintes informes ao plenário: 1) que o CAU/SP está fazendo
o atendimento aos profissionais em relação ao preenchimento e demais informações relativas
ao RRT, em sintonia com o CAU/BR, na Sede provisória do CAU/SP, Casa 29 da Vila dos
Ingleses; 2) que ainda está sendo aguardada a liberação do CNPJ do CAU/SP e que, por isso, o
CAU/SP ainda não dispõe de conta em banco nem repasse de recursos financeiros; que por
conta de tal situação, alguns conselheiros, dentre os quais o próprio presidente e a conselheira
suplente que secretaria esta sessão, estão cumprindo vários papéis e fazendo de tudo para o
funcionamento do CAU/SP da melhor forma possível; 3) que participou, junto com o Vice
Presidente, da reunião dos presidentes dos CAUs ocorrida em Brasília nos dias 19 e 20 de
janeiro de 2012.
Dando início às discussões sobre o Regimento Interno o Presidente passou a palavra ao
conselheiro Claudio Mazzetti. O Conselheiro apresentou ao plenário, como proposta, que as
alterações sugeridas fossem destacadas pelos conselheiros a partir da identificação desses
pontos no texto-base enviado a todos os conselheiros em 22 de janeiro de 2012 e que estava,
também, sendo projetado em “data-show”, em plenário; o Conselheiro destacou que o texto
base elaborado pela comissão executiva e remetido previamente a todos os conselheiros
titulares e suplentes, seria o único objeto de votação, ressaltando que a mesa abriria aos
conselheiros presentes titulares e suplentes na titularidade, espaço para apresentação de
destaques, na ordem do texto-base, para discussão e aprovação; ressaltou como proposta
para agilização dos trabalhos, que todos os itens não destacados seriam objeto de aprovação
inicial em bloco; a proposta de encaminhamento foi aprovada pelo plenário e foram sendo
destacados os pontos em todo o regimento; após a identificação de todos os destaques pelo
plenário, foi posto em votação os demais artigos que não foram destacados, sendo estes
aprovados em bloco. Aprovados os artigos não destacados do Regimento Interno Provisório,
foram abertas discussões referentes a cada item destacado sendo ouvidas manifestações a
favor e contra, quando necessário e votados um a um os referidos destaques. Ao final dos
debates, foi aprovado o Regimento Interno Provisório do CAU/SP, sendo informado pelo
conselheiro Claudio Mazzetti que o Regimento Interno Provisório aprovado, por se tratar
instrumento legal, seria encaminhado à Assessoria Jurídica para revisão de ordem técnica; ato
contínuo, o Presidente, no uso de suas atribuições, DECLAROU APROVADO o Regimento
Interno Provisório do CAU/SP sendo esta aprovação saudada por todos os presentes. Fica,
portanto, considerado como parte integrante desta Ata, intitulado como Anexo, o texto base
do regimento aprovado.
Aprovado o Regimento Interno do CAU/SP, o Presidente apresentou proposta para realização
da 2ª Sessão Plenária Extraordinária para a Eleição da Diretoria do CAU-SP em 09 de fevereiro
de 2012; o presidente destacou a necessidade e importância da eleição da Diretoria para que
as providências e ações do CAU/SP possam ser implementadas; colocado em votação foi
aprovado pelo plenário, a proposta da 2ª Sessão Plenária Extraordinária marcada para o dia 09
de fevereiro de 2012, em local a ser definido.

Aprovada a proposta referente à 2ª Sessão Plenária Extraordinária, o Presidente passou a
palavra ao Vice Presidente que agradeceu o empenho e a participação de todos.
O Conselheiro Arqtº/Urb. Victor Chignalia pediu a palavra, que foi concedida pelo presidente e
registrou que gostaria de ter acesso ao convênio firmado entre o SASP e o CAU/SP.
O conselheiro Arqtº/Urb. Eder Silva pediu a palavra, que foi concedida pelo presidente e
registrou que apesar das várias manifestações em plenário na Sessão Ordinária do dia 05 de
janeiro de 2012 em relação à utilização do Regimento Interno do Rio Grande do Sul buscou
informações sobre esse regimento e, para sua surpresa, foi informado que o mesmo não
existia, sendo essa informação também transmitida por e-mail para todos os conselheiros; o
conselheiro finalizou lamentando a contra-informação que apenas serviu para prejudicar o
bom andamento dos trabalhos, o que em sua opinião deve ser evitado;
Finalizando a sessão, o presidente agradeceu mais uma vez a presença e o empenho de todos
no processo de discussão e aprovação do Regimento do CAU/SP; agradeceu também em nome
do CAU/SP ao Conselheiro Arqtº/Urb. Bruno Guizellini Neto e ao Presidente da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo – SEAM, Engº Enéas José de
Arruda Campos pela cessão do Auditório para a realização desta Primeira Sessão Plenária
Extraordinária do CAU/SP.

Nada Mais.

Afonso Celso Bueno Monteiro
Presidente do CAU/SP

Áurea Lopes Machado Mazzetti
Conselheira Suplente do CAU/SP

