SÚMULA 006/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP
REUNIÃO 006/2017

DATA: 06/04/2017

1

PAUTA:

2

1) Avaliação da 3ª Plenária Ordinária do CAU/SP;

3

2) Informes dos Diretores.

4

RELATO:

5

- Lista de Presença em anexo.

6
7
8

- Ausências Justificadas: Diretora Administrativa Adjunta Violeta Kubrusly;
Diretor Financeiro José Borelli Neto;
Diretor Técnico Altamir Fonseca.

9

- Início da Reunião às 14h20min.

10
11

Item 1 – Avaliação da 3ª Plenária Ordinária do CAU/SP:

12
13
14
15
16
17
18
19
20

- Presidente Gilberto Belleza: comenta que na sua avaliação o ponto de pauta
que suscitou maior discussão foi sobre o possível afastamento de conselheiros
devido a ausências sem justificativa em Plenárias; que como era esperado
houve manifestação de alguns colegas; que a partir da abertura dos processos
segundo o regramento proposto pelo Setor Jurídico do CAU/SP os
conselheiros terão 30 (trinta) dias para apresentar defesa; que após
apresentação das defesas, serão nomeados Relatores que analisarão os
processos e apresentarão seu relato à Plenária que decidirá pelo afastamento,
ou não, dos conselheiros.

21
22

Item 2 – Informes dos Diretores:

23
24

- Presidente: informa que ficou pronto e que irá apresentar, para comentários,
ajustes e considerações da Diretoria, um “Vídeo” Institucional sobre o CAU/SP.

25

- A seguir é feita a apresentação do Vídeo.

26
27
28
29

- Presidente: informa que passará as observações feitas ao Setor de
Comunicações do CAU/SP para que sejam feitas as adequações no vídeo; que
feitas as adequações irá apresentar esse vídeo na próxima Plenária.
APROVADO.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

- Presidente: informa que será necessário realizar nova licitação para
contratação de gráfica para revista; que como é do conhecimento da Diretoria
foram selecionadas 15 (quinze) empresas (por Ata de Preços) para os 26 (vinte
e seis) itens de serviços gráficos para o CAU/SP; que os preços seriam para
cada um dos 26 (vinte e seis) itens; que a lei estabelece que deve ser
contratado o menor preço total e o menor preço em cada item; que a gráfica
vencedora apresentou melhor preço em 06 (seis) itens; que foi definido no
edital que o parque gráfico da empresa teria que ser na capital (SP); que a
empresa que ficou em quinto lugar era de Jundiaí/SP; que a empresa de
Jundiaí foi desclassificada (por não ter seu parque gráfico na capital), e após
entrar com recurso junto ao TCU acabou tendo decisão favorável por parte de
Ministro do TCU; que quando o CAU/SP foi fazer a contratação da citada
empresa de Jundiaí, está havia “quebrado”, obrigando que seja feita nova
licitação de gráfica, só para a revista.

44
45
46
47
48

- Presidente: comenta que as revistas já são disponibilizadas, on-line, no site
do CAU/SP; que deverá ser informada na newsletter do CAU/SP a edição das
revistas de março/abril para serem baixadas; que assim que for contratada a
gráfica elas serão impressas e enviadas pelo correio, conforme vem ocorrendo.
APROVADO.

49
50
51
52
53

- Diretor Pupo: apresenta Projeto relativo a execução de Cursos de
Capacitação/Aperfeiçoamento voltado aos profissionais a partir de apoio obtido
junto a entidades sem fins lucrativos do setor da construção civil; que a
organização dessas atividades, por questão logística, podem se concentrar nas
Regionais do CAU/SP. APROVADO.

54
55
56

- Gerente de Gabinete José Eduardo Tibiriçá: comenta que os Cursos de
aperfeiçoamento podem ser feitos dentro das ações do Projeto CAU Itinerante,
que vem ocorrendo em várias cidades do Estado.

57
58
59
60
61
62

- Diretor Pupo: informa que foi divulgado para todos que não haverá divulgação
comercial de empresas, por ser uma atividade de uma Autarquia Pública
Federal; que tem relatório de todas as reuniões de como foram tratados os
assuntos com todas as entidades; que as entidades estão esperando o “de
acordo” do CAU/SP para que, de forma articulada e sob a orientação da DRI,
façam a divulgação.
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- Presidente: acha bom o Projeto apresentado, mas destaca que é necessário
seguir com cuidado quanto a amplitude no planejamento de cursos no CAU
Itinerante; que passará para o Setor de Comunicação do CAU/SP para que
seja criada a identidade visual do Projeto. APROVADO.

67
68

Próxima Reunião de Diretoria: 18/04/2017 - 14h00min

69

Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

70
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Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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