SÚMULA 006/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 006/2016

DATA: 12/04/2016

1

PAUTA:

2

1) Indicações “CAU Presente”;

3

2) Pauta indicada pela Plenária;

4

3) Organização da reunião com coordenadores de GTs;

5

4) Informes e deliberações da Diretoria.

6

RELATO:

7

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 006/2016 de 12/04/2016.

8

- Ausências Justificadas: Vice-presidente Valdir Bergamini

9

Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti

10

Gerente de Gabinete José Eduardo Tibiriçá

11

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

12
13

Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo Burgo
- Início da Reunião às 14h30min.

14
15

Item 1 – Indicações “CAU Presente”:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

- Após a discussão fica APROVADO que no dia 03/05/2016 todas as Regionais
estarão numa cidade da sua Região para o lançamento do projeto “CAU
Presente”; que a cidade a ser escolhida não será a cidade sede da Regional,
que nessa atividade deverão participar o fiscal e o gerente regional; que as
cidades escolhidas para o lançamento do projeto “CAU Presente” deverão ser
informadas à Presidência pela Diretoria Técnica; que o critério para a escolha
das cidades por onde o Projeto se desenvolverá deverá ser o mesmo adotado
para a disponibilização dos pontos do Convênio da ABNT (número de
profissionais); que essa atividade deverá ser preparada com antecedência; que
para tanto, os Gerentes Regionais deverão verificar as condições para
materializar a ação, inclusive através de parceria com entidades.

27
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Item 2 – Pauta indicada pela Plenária:

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

- Presidente: informa que a Pauta da Plenária já foi enviada aos conselheiros;
que nesse dia ocorrerão vários eventos; que no período da manhã ocorrerá o
“1º Seminário Acessibilidade e Desenho Universal na Arquitetura e Urbanismo”
a se realizar no mesmo auditório onde ocorrerão as Plenárias Extraordinária e
Ordinária do CAU/SP; que o seminário já conta com mais de 150 (cento e
cinquenta) inscritos; que em relação à Plenária Extraordinária prevista para as
14h00min serão discutidos 2 (dois) processos; que a Plenária Ordinária,
prevista para ter início às 15h45min, terá dentre os pontos de Pauta a
apresentação, discussão e aprovação do Balancete Trimestral, a renovação
das Comissões Especiais, o encaminhamento das propostas da 2ª Conferência
do CAU/SP e a renúncia da conselheira Adriana Sanches Garcia, suplente do
conselheiro Eduardo Caldeira Brandt Almeida.

41
42

Item 3 – Organização da reunião com coordenadores de GTs:

43
44
45
46

- Abre-se a discussão e fica APROVADO que essa reunião, tomando por base
a Portaria CAU/SP Nº 57/2015 (Regulamenta a competência e funcionamento
dos Grupos de Trabalho do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo – CAU/SP), terá por finalidade organizar as ações dos GTs.

47
48

Item 4 – Informes e deliberações da Diretoria:

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

- Abre-se a discussão e fica APROVADO que será enviado Ofício às
Prefeituras, que o CAU/SP tenha conhecimento de que estejam realizando
Concurso Público para contratação de arquitetos e urbanistas, solicitando a
observância no edital do Salário Mínimo Profissional, mesmo sabendo que as
discussões relativas à questões salariais estão afetas aos sindicatos
profissionais; que em relação a questões salariais dos profissionais já em
atividade, à princípio, o CAU/SP não entrará nessa discussão por entender que
isso não está nas atribuições do Conselho; que o acompanhamento de editais
de Concursos Públicos para contratação de profissionais será uma ação
combinada entre a Diretoria Técnica, a Ouvidoria e a Presidência.
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60
61
62
63

- Presidente: informa que o GT Arquitetura de Iluminação solicitou o
desligamento do colega Carlos Augusto Bertolucci; que por conta disso, o
colega Maiquel Alexandre Alves assumirá a titularidade, o colega Ronaldo
Takeshi Suzuki assumirá a primeira suplência e a colega Fernanda Carvalho
passará a integrar o GT na segunda suplência. APROVADO.

64
65
66
67
68

- Diretor Fisberg: falando também sobre Plano Estratégico, coloca como
alternativa a retomada dos contatos com a empresa (Symnetics) feita em
março do corrente, por ter sido ela quem implantou o Planejamento Estratégico
do CAU/BR; que essa retomada seria para identificar o que se precisa fazer
daqui para frente, alinhado as ações do CAU/SP com as do CAU/BR.

69
70
71
72
73
74
75

- Presidente: comenta que o CAU/SP possui um Plano Estratégico realizado
pela FIA; que, mesmo com todos os problemas que ele possa apresentar,
aquilo que venha a ser discutido e feito, no seu entender, deve se dar a partir
dele; que a empresa que venha a ser contratada fará o Plano Estratégico a
partir do que existe. Indicativamente, fica APROVADA a data de 26/04 às
14h00min para reunião com representante da empresa, podendo essa data ser
alterada. APROVADO.

76
77
78
79

- Diretor Borelli: informa que o contrato com a ARPEN está com problemas,
pois foi dado parecer pelo Departamento Jurídico do CAU/SP de que não pode
ser pago o trabalho dessa associação. Fica APROVADO que o Diretor Borelli
vai se reunir com o Departamento Jurídico para encaminhar esse assunto.

80
81

- Fica APROVADO que o diretor Borelli vai fazer levantamento em todas as
dotações das diretorias.

82
83

- Presidente: propõe que a Diretoria Administrativa e a Diretoria de Ensino e
Formação agendem reunião para ajustar procedimentos. APROVADO.

84

Próxima Reunião de Diretoria: 19/04/2016 - 13h30min

85

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

86
87
88
89

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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