SÚMULA 007/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP
REUNIÃO 007/2017
1

PAUTA:

2

1) Organização Plenária;

3

2) Evento Frente Nacional de Prefeitos;

4

3) Situação Compra da Sede;

5

4) Deliberações Diretorias;

6

5) Informes.

7

RELATO:

8

- Lista de Presença em anexo.

DATA: 18/04/2017

9
10

- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto;
Gerente de Gabinete José Eduardo Tibiriçá.

11

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

12

- Início da Reunião às 14h20min.

13
14

Item 1 – Organização Plenária:

15
16
17
18
19
20
21
22
23

- Presidente Gilberto Belleza: falando sobre a questão dos conselheiros que
faltaram nas plenárias e não justificaram a ausência, avalia que possivelmente
haverá manifestação desses e de outros conselheiros na Plenária Ordinária
que irá ocorrer no próximo dia 20/04/2017. Informa que foi encaminhado a
todos os conselheiros que faltaram sem justificativa (cuja situação será objeto
de análise pelo Plenário do CAU/SP) as cópias das convocatórias
encaminhadas pelo CAU/SP para que possam preparar sua defesa; que
acredita não haver maiores discussões nos outros pontos da Pauta (já enviada
aos conselheiros) a seguir transcrita:

24

PAUTA:

25

A) Verificação do Quórum;

26

B) Abertura da 4ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2017;

27

C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

28

D) Informes do Presidente.
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29

ORDEM DO DIA:

30
31

1. Apresentação e aprovação da 1ª Reformulação do Orçamento e Plano
de Ação 2017;

32
33

2. Julgamento de Processos (Origem: Comissão Permanente de
Exercício Profissional):

34
35

a) Processo nº 1000034522/2016 - Interessado: Gabriel Gussoni
Silva – ME – Assunto: Rotina;

36
37

b) Processo nº 1000014264/2014 - Interessado: Empresa Gonzalez
Arquitetura e Paisagismo - Assunto: Ação Fiscalizatória / Rotina;

38
39

c) Processo nº 1000016202/2015 - Interessado: Urbanizadora Municipal
SA Urbam – Assunto: Fiscalização – Rotina;

40
41

3. Aprovação de membros titulares para a Comissão Permanente de
Fiscalização;

42
43

4. Aprovação de membro titular para a Comissão Permanente de
Legislação e Normas;

44

5. Apresentação do vídeo institucional do CAU/SP;

45

6. Palavra dos Conselheiros.

46
47
48

- Diretora Administrativa Violeta Kubrusly: propõe que as listas de presença das
Plenárias com as justificativas das ausências sejam postadas no Portal da
Transparência. APROVADO.

49
50

Item 2 – Evento Frente Nacional de Prefeitos:

51
52
53
54
55
56
57
58

- Presidente: comenta que em reunião anterior havia sido APROVADA a
participação do CAU/SP no IV EMDS – Encontro dos Municípios com o
Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá em Brasília/DF de 24 a
28/04/2017; que à princípio estava previsto que o CAU/BR estaria participando
junto com o CAU/SP, mas que isso não foi possível; que apesar do pouco
tempo e da limitação de recursos que poderiam ser utilizados, pela importância
do evento, autorizou o Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti para que
tomasse as providências no curto espaço de tempo disponível, visando
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

assegurar a participação do CAU/SP no evento; que as tratativas por ele feitas
junto à Frente Nacional de Prefeitos (FNP) possibilitarão a participação do
CAU/SP no evento com um estande de 18 (dezoito) metros quadrados onde
serão distribuídas publicações do CAU/SP, do CAU/BR e de outros CAUs/UF
que tenham interesse em deixar lá seus materiais; que no estande foi
conseguido a instalação de uma TV onde serão passados o vídeo institucional
do CAU/SP e o vídeo institucional do CAU/BR; que está assegurada a
participação do CAU/SP em 5 (cinco) Mesas Temáticas e a divulgação do Logo
do CAU/SP nos meios e veículos de divulgação do evento (durante e após);
que a contrapartida acertada com a FNP é que serão disponibilizadas de duas
a quatro páginas centrais na Revista Móbile para serem apresentadas matérias
relativas ao evento, bem como dar apoio, dentro das limitações do CAU/SP,
para a realização de possível reunião da Executiva da FNP a ocorrer em julho
ou setembro do corrente ano na cidade de Campinas/SP.

73
74
75
76
77
78
79
80
81

- Abre-se a discussão e fica ACERTADO que será solicitado à empresa de
eventos, que é de Brasília/DF, para que disponibilize 2 (duas) recepcionistas
para ficar no estande durante o evento; que o Presidente do CAU/SP falará
com o Presidente do CAU/BR para ver se há possibilidade de disponibilizar
alguém da equipe do CAU/BR para ficar, também, no estande; que deverá ser
remetido para Brasília/DF (para a sede do CAU/BR, por questão operacional)
os materiais do CAU/SP que ficarão à disposição no estande (revistas Móbile,
Impressos diversos do CAU/SP, folders dos GTS, Código de Ética, etc.) e que
tal remessa, se possível, deverá ser feita pelo correio (Sedex).

82
83
84
85
86

- Presidente: informa que os participantes das Mesas Temáticas serão ele,
Presidente, o Vice-presidente Valdir, o Gerente de Gabinete Tibiriçá e as
coordenadoras do GT Estatuto da Metrópole Áurea Mazzetti e do GT Meio
Ambiente Mirtes Luciani; que tem dúvidas quanto a mandar representantes dos
GTs para o evento.

87

- Abre-se a discussão:

88
89
90
91
92

- Vice-presidente Valdir Bergamini: comenta que soube desse evento, que
contará com Prefeitos de todo país, em setembro do ano passado quando
participou, junto com o Presidente Gilberto, o Gerente de Gabinete Tibiriçá e o
Assessor Claudio, de reunião ocorrida na Sede do CAU/SP com
representantes da FNP; que em outubro de 2016 graças ao contato que a
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

coordenadora do GT Estatuto da Metrópole tinha com a então Prefeita do
Guarujá (e membro da Executiva da FNP) conseguiu que a Prefeita fizesse
apresentação sobre o IV EMDS no evento da FAEASP realizado em São
Pedro/SP; que nesse evento presenciou convite feito pela Prefeita à
coordenadora do GT Estatuto da Metrópole para que ela participasse de uma
das mesas do evento que discutiria a questão metropolitana, e que a
coordenadora destacou que, além dela, era fundamental ter a participação,
também, de representantes do CAU/SP em outras mesas; que não fosse esse
contato inicial, talvez o CAU/SP não tivesse a oportunidade de participar
dessas 5 (cinco) mesas; que, portanto, além do tema ser importante (e estar na
pauta do encontro) acha injusto preterir a participação da coordenadora; que
em relação ao Meio Ambiente, essa também é uma das pautas do encontro e o
trabalho que vem sendo desenvolvido pela coordenadora à frente do GT, por si
só, justifica sua participação; que portanto, entende que ambas devam
participar porque poderão contribuir muito com os debates.

108
109
110
111

- Não há manifestações contrárias e fica APROVADO a participação das duas
coordenadoras no IV EMDS. Fica APROVADO, também, que o Vice-presidente
representará o CAU/SP na abertura oficial do evento que ocorrerá no dia 25/04
(terça-feira).

112
113

Item 3 – Situação Compra da Sede:

114
115

- Presidente: solicita para que o Diretor Financeiro José Borelli Neto dê o
informe de como está caminhando esse assunto junto ao Banco Itaú.

116
117
118
119
120
121
122
123
124

- Diretor Financeiro José Borelli Neto: informa que a Comissão Especial para
Compra/Aquisição da Sede Própria do CAU/SP tem acompanhado o
andamento das negociações junto ao Banco Itaú; que ainda persiste o
problema relativo à documentação para a compra do imóvel; que a última
posição é que a “Itau Rent”, empresa do grupo do Itaú responsável pelos
imóveis do Grupo, encaminhou solicitação à direção do Banco Itaú para que
fosse caucionada a dívida que o Banco discute na justiça com o governo em
relação a recolhimentos do INSS, para que fosse possível a emissão da CNDINSS.
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- Presidente: informa que essa posição deverá ser levada para conhecimento
do Plenário. APROVADO.

127
128

Item 4 – Deliberações Diretorias:

129
130

- Presidente: solicita para que o Diretor de Ensino e Formação Adjunto Paulo
Burgo faça apresentação do Projeto “CAU Universitário”.

131
132
133
134

- Diretor de Ensino e Formação Adjunto (no exercício da titularidade) Paulo
Burgo: informa que o Projeto CAU Universitário está sendo desenvolvido junto
com o Diretor de Relações Institucionais Adjunto Pietro Mignozzetti; que fará
apresentação do estágio atual do Projeto através de um Power Point.

135
136
137

- Abre-se a discussão e fica APROVADO o Projeto apresentado, entendendo
que o mesmo poderá ser ajustado/complementado antes do seu lançamento no
site do CAU/SP.

138
139

Item 5 – Informes:

140
141
142
143

- Presidente: reitera que na próxima quinta-feira (20/04/2017) no período da
manhã estará ocorrendo o Seminário sobre “BIM” organizado pelo “GT BIM
Informática na Arquitetura” no mesmo local onde ocorrerá a Plenária Ordinária
no período da tarde.

144
145

Próxima Reunião de Diretoria: 11/05/2017 – 13h30min.

146

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

147
148
149
150

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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