SÚMULA 001C/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP e
COORDENADORES DAS COMISSÕES ESPECIAIS
REUNIÃO AMPLIADA 001C/2017

DATA: 28/03/2017

1

PAUTA:

2

1) Balanço das atuações das Comissões Especiais do CAU/SP.

3

RELATO:

4

- Lista de Presença em anexo.

5

- Ausências Justificadas:

6

- Ausência não justificada:

7

- Início da Reunião às 15h30min.

8
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Item 1 – Balanço das atuações das Comissões Especiais do CAU/SP:
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- Presidente Gilberto Belleza: inicia cumprimentando e agradecendo a
presença de todos; que a ideia é marcar com mais frequência reuniões com os
coordenadores de Comissões Especiais, se possível a cada 03 (três) messes
para maior e melhor interlocução; que cada coordenador comente o que vem
sendo feito e as perspectivas de atuação.
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- Diretor Financeiro José Borelli Neto: informa que na renovação do contrato de
locação da atual Sede do CAU/SP está definido que o Conselho pode sair
assim que quiser. Propõe que seja reativada a “Comissão de Lay-out” para que
ela elabore uma proposta de ocupação do prédio antes de se fazer a mudança
para lá. APROVADO.
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- Coordenador Claudio Barbosa Ferreira: informa que a atuação da Comissão
foi relativa a participação do Conselho na Conferência das Cidades; que o
regramento da Conferência das Cidades define que ela aconteça em três
níveis, sendo o primeiro Municipal, o segundo Estadual e o terceiro Nacional;
que dentro dessa diretriz começaram por ajudar na preparação das
Conferências Municipais e que para isso contaram com o apoio dos gerentes
das Regionais do CAU/SP para que o CAU/SP tivesse participação na
Conferência Estadual; que a Conferência Estadual aconteceu na capital
paulista; que fizeram um “passo-a-passo” para informar a outros CAUs/UF que
tivessem interesse de auxiliar na realização das etapas municipais; que a
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Conferência Nacional das Cidades está suspensa e sem previsão de data; que
a Comissão fez apresentação de seu trabalho em plenária visando envolver os
conselheiros para participação nas Conferências Municipais e Estadual; que a
Comissão preparou material para ser publicado na revista e estão aguardando
que isso ocorra; que diante da situação de indefinição da realização da
Conferência Nacional das Cidades a Comissão precisa saber se terá que fazer
interrupção de suas atividades ou como deverá proceder.
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- Presidente: propõe e é APROVADO que as atividades da Comissão sejam
interrompidas até a divulgação da data da Conferência Nacional; que após a
divulgação da data, a Comissão retomaria suas atividades visando a
participação do CAU/SP naquele fórum nacional; que a Comissão deve fazer
Relatório a ser apresentado ao Plenário em que conste tal sugestão.
APROVADO.
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- Presidente: agradece a participação de todos e comenta que tem recebido
várias solicitações, principalmente dos GTs, para que o CAU/SP promova a
discussão sobre vários assuntos; que a seu ver o papel do Conselho na
discussão de Políticas Públicas é saber se nas questões que tem relação com
as nossas atribuições profissionais os arquitetos e urbanistas estão
participando e sendo ouvidos; que está fazendo essa colocação porque quer
debater sobre isso; que em relação ao que sugeriu a coordenadora Nina
Vaisman, comenta que o CAU/BR tem uma funcionária Assessora Parlamentar
cuja atividade principal é acompanhar, no Congresso Nacional, as pautas
legais relacionadas ao exercício da arquitetura e urbanismo; que essa
funcionária leva as informações para que o CAU/BR discuta as pautas legais e
defina sua posição nos Seminários que realiza; que como disse, está havendo
uma discussão muito intensa sobre o papel do Conselho perante os arquitetos
e urbanistas, e perante a sociedade; que é necessário uma definição clara do
papel do Conselho. Propõe e é APROVADO que a coordenadora Nina
apresente sua sugestão na próxima Plenária para que isso seja debatido e o
Plenário, se aprovar, autorize a criação de um cargo comissionado com essa
finalidade.
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DATA: 28/03/2017

- Presidente: agradece mais uma vez a presença e participação de todos e
informa que encaminhará, conforme APROVADO, a realização de Plenária
Extraordinária com a presença e participação dos GTs para discutir questões e
temas de interessa da profissão.
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Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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