SÚMULA 001B/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP e
COORDENADORES DOS GRUPOS DE TRABALHO
REUNIÃO AMPLIADA 001B/2017

DATA: 07/03/2017
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PAUTA:

2

1) Balanço das atuações dos Grupos de Trabalho do CAU/SP.
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RELATO:
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- Lista de Presença em anexo.

5
6

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno;
Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti.
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- Início da Reunião às 15h10min.
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Item 1 – Balanço das atuações dos Grupos de Trabalho do CAU/SP:
- Presidente Gilberto Belleza: inicia agradecendo a presença de todos; que a
ideia é tomar conhecimento dos trabalhos que vem sendo desenvolvido pelos
GTs e possibilitar a troca de informações; destaca que o papel dos GTs no
CAU/SP é de ser apoio para funcionamento do Conselho, subsidiando o
trabalho do Plenário do Conselho; que, portanto, deve ser encarado como
extensão do papel do Conselho de fiscalizar o exercício da profissão; que as
atividades dos GTs devem ajudar nesse sentido; que é importante que esteja
na visão dos GTs como será sua contribuição dentro do exercício profissional,
para que cada GT possa ter um papel importante que auxilie os aspectos do
exercício profissional e fiscalização; que tem recebido dos GTs inúmeros
pedidos; que recebeu demandas para, por exemplo, fazer pesquisa junto às
Prefeituras e Instituições de Ensino Superior; que em linhas gerais, somente
essa solicitação significaria mais de 1.500 (mil e quinhentos) questionários a
serem enviados pelo correio, o que é inviável, pois não tem como encaminhar;
que, portanto, solicitações como essa têm sido negadas; que poderia ser
disponibilizado no site do CAU/SP o questionário para resposta pelas
Prefeituras e IES que se dispusessem a fazê-lo; que tem recebido pedido para
atividades além do previsto em termos de recursos destinados para os GTs;
que não temos como disponibilizar mais recursos; que o Conselho segue um
orçamento aprovado pelos conselheiros e que muitos conselheiros fazem a
cobrança pela contratação de maior número de fiscais; que enquanto
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Presidente não tem como fazer diferenciação entre GTs; que é obrigado a
seguir o orçamento; que a publicação dos folders com as ações dos GTs
demandou grande esforço para sua concretização; que na medida do possível
o CAU/SP tem buscado fazer a divulgação dos trabalhos dos GTs; que no site
do CAU/SP não há restrição de espaço; que, nesse sentido, pede a
compreensão aos coordenadores, destacando que os GTs devem contemplar o
papel principal Conselho. A título de exemplo de uma ação de um GT, que a
seu ver, vai ao encontro do que se espera da atuação dos GTs, comenta que o
“GT Arquitetos no Serviço Público” foi o único que encaminhou uma proposta
para alteração/ajuste de Resolução do CAU/BR que trata sobre RRTs; que a
ideia é que isso possa ser aprimorado.
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- Coordenar Gerson: comenta que o GT fez algumas discussões sobre o
conceito de “Assistência Técnica” e “Assessoria Técnica”; que há a Lei Federal
11.888/2008 (Lei da Assistência Técnica) que até agora não conseguiu ser
implantada; que fizeram solicitação para realização de um Seminário sobre
Assistência Técnica e tiveram a informação que deveriam arrumar patrocínio
para isso. Pergunta se o CAU/SP não poderia liberar verba para a realização
desse evento e se o CAU/SP não poderia facilitar o caminho para que se
obtivesse patrocínio externo para auxiliar na atividade do GT; que o GT, após
debater bastante sobre o tema, concluiu que a questão da Assistência Técnica
é sim, uma discussão sobre uma Política Pública; que a discussão da Lei de
Assistência Técnica é incipiente e é necessário criar um ambiente favorável
para a atuação dos profissionais; que estão tentando trazer a colega Consuelo
que participou da implantação da Lei em Suzano para o Seminário que o GT
Assistência Técnica quer realizar; que uma das discussões que o GT fez foi
sobre a necessidade da criação de um RRT Social; que o cenário atual da
Assistência Técnica não estimula ninguém, salvo no Poder Público.
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- Presidente: coloca que os GTs que quiserem realizar Seminários no dia das
Plenárias no período da manhã (formato que tem sido adotado desde o início)
deverão entrar em contato com a secretaria da Presidência para ver as datas
disponíveis. Informa que o CAU/SP, alinhado com a decisão do CAU/BR estará
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lançando ainda neste ano um Edital de Parceria sobre Assistência Técnica; que
para esse Edital serão destinados de 2% (dois por cento) do orçamento do
CAU/SP.
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- Vice-presidente do CAU/SP Valdir Bergamini: complementando a fala do
Presidente, considera que o GT Assistência Técnica terá grande importância
para auxiliar na formulação de propostas para orientar o Poder Público; que
dentro da integração dos trabalhos dos GTs devemos nos debruçar em cima da
Lei da Assistência Técnica para divulgá-la junto às Prefeituras; que poderia ser
elaborado um questionário para ser apresentado às Prefeituras a partir das
Regionais do CAU/SP; que Assistência Técnica é uma Política Pública que
necessita da ação direta de arquitetos e engenheiros; que ao discutir e
implantar a Assistência Técnica Gratuita, outras questões importantes na vida
das pessoas e que tem relação com nosso exercício profissional tais como a
questão ambiental, mobilidade, acessibilidade, etc. também passarão a ser
percebidas e valorizadas.
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- Vice-presidente Valdir: coloca-se a disposição para colaborar com o GT no
que estiver ao seu alcance e propõe que o GT Assistência Técnica participe da
discussão e elaboração do Termo de Referência para o Edital de Chamamento
Público sobre Assistência Técnica que o CAU/SP irá lançar, sendo sua
proposta APROVADA.
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- Presidente: feitas todas as apresentações, agradece a participação,
colaboração e o debate ocorrido; que encaminhará, como DECISÃO da
reunião, a realização de reunião com os coordenadores dos GTs a cada 3
(três) meses.
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Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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