SÚMULA 010/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 010/2016

DATA: 16/06/2016

1

PAUTA:

2

1) Transformação da Van – CAU Itinerante;

3

2) Discussão sobre Patrocínio;

4

3) Agência de Comunicação;

5

4) Pauta Plenária;

6

5) Informes e Deliberações das Diretorias.

7

RELATO:

8

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 010/2016 de 16/06/2016.

9

- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

10

- Início da Reunião às 14h30min.

11
12

Item 1 – Transformação da Van – CAU Itinerante:

13
14
15
16
17

- APROVADO que a Van deverá se alterada; fica APROVADO também que as
alterações a serem feitas deverão ser definidas conjuntamente entre a Diretoria
de Relações Institucionais, Diretoria Técnica, Diretoria de Ensino e Formação e
Diretoria Administrativa, ficando a cargo da DRI consolidar as demandas que
serão apreciadas em reunião da Diretoria.

18
19

Item 2 – Discussão sobre Patrocínio:

20
21
22
23
24

- Presidente: comenta que o Governo Federal editou a lei federal 13.019/2014
que, em linhas gerais, estabelece o regime jurídico do sistema de patrocínios
para órgãos públicos; que por conta disso o CAU/SP está estudando a melhor
forma de fazer o lançamento do Edital de Patrocínio; que o Departamento
Jurídico já fez uma minuta desse edital.

25
26

Item 3 – Agência de Comunicação:

27
28

- Presidente: informa que a Agência encaminhou uma proposta para a
“Identidade da Gestão” e a apresenta à Diretoria.
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- A Diretoria, dado o pouco tempo para a elaboração e apresentação de outras
alternativas pela Agência, APROVA que deverão ser adotados os parâmetros
definidos pelo Manual de Identidade do CAU/BR. Fica APROVADO também
que o Diretor Pupo elaborará e encaminhará roteiros para a realização de 3
(três) Vídeos Institucionais do CAU/SP, sendo, um para falar com o público
interno (arquitetos e urbanistas), outro para o para público externo, e um
terceiro (sem áudio) para ficar passando durante as ações do CAU/SP (CAU
Itinerante, em feiras, eventos, etc.).

37
38

Item 4 – Pauta Plenária:

39
40

- Presidente propõe e é APROVADA a seguinte Pauta para a 6ª Plenária
Ordinária do CAU/SP:

41

A) Verificação do Quórum;

42

B) Abertura da 6ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;

43

C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

44
45

D) Aprovação da ata da 5ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 realizada
em 19/05/2016;

46

E) Informes do Presidente.

47

ORDEM DO DIA:

48

1. Deliberação CED – CAU/SP nº 02/2016;

49

2. Apresentação de relatório de fiscalização da DIRTEC;

50

3. Aprovação de licença do Conselheiro Titular Ronald Tanimoto;

51
52
53

4. Aprovação de novo membro substituto para a Comissão Especial de
Organização da 3ª Conferência Estadual dos Arquitetos e
Urbanistas;

54
55

5. Aprovação de alteração da data 9ª Plenária Ordinária de 15/09 para
22/09;

56
57

6. Aprovação da proposta de redimensionamento das regionais do
CAU/SP;
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7. Palavra dos Conselheiros.

59
60

Item 5 – Informes e Deliberações das Diretorias:

61
62
63
64

- Fica entendido pela Diretoria que foi atendido o objeto do edital de patrocínio
ao IAB-Franca, sendo a prestação de contas APROVADA. Fica APROVADO
também que a Diretoria não entrará no mérito dos trabalhos realizados pelos
patrocinados.

65
66
67
68
69
70
71

- Diretor Pupo: informa que tem sido contatado por várias Associações que têm
interesse em ser parceiras do CAU/SP; que a ideia é colocar um logo do
CAU/SP, nos sites dessas entidades, para funcionar como “link” à página do
Conselho; que como contrapartida à colocação do logo do CAU/SP (e link) nas
páginas das entidades, o CAU/SP disponibilizaria um banner do Conselho, o
que dará grande divulgação institucional; que apresentou esse projeto para o
Presidente, inclusive para confecção de banners do “Projeto CAU Itinerante”.

72
73
74

- Abre-se a discussão e a proposta do Diretor Pupo é APROVADA; que para
sua viabilização, ela deverá ser remetida pela DRI para manifestação do
Departamento Jurídico.

75
76
77
78
79
80
81
82

- Diretor Fisberg: informa sobre reunião ocorrida na segunda-feira última
(13/06/2016) pela Comissão de Cargos e Salários e que ontem (15/06/2016) já
houve uma apresentação pela empresa contratada relativa à execução desse
projeto; informa que são dois comitês que discutirão a proposta, sendo um
constituído por funcionários e outro pela direção; sugere que, para aproveitar a
presença dos diretores, fosse realizada uma reunião no dia 30/06/2016 com a
empresa contratada (Leme) cuja pauta seria a apresentação do trabalho que
vem sendo feito.

83
84

- Abre-se a discussão e fica acertado que a reunião com a empresa Leme será
no dia 30/06/2016 às 13h30. APROVADO.

85
86
87
88
89

- Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi: Ouvidoria está cuidando do Portal da
Transparência e a Comissão Permanente de Orçamento e Contas solicitou
para que fossem lá inseridas as Atas das reuniões daquela Comissão.
APROVADO; que foi verificar quanto as outras Comissões e entende que
aquilo que não for obrigatório não deverá ser colocado. APROVADO.
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- Vice-presidente Valdir: que na semana passada, no dia 09/06/2016, ocorreu a
primeira reunião, de um total de 4 (quatro), relativa a Revisão do Plano Diretor
de Ourinhos; que por conta do calendário dessas reuniões, começara
“provocar” já há algum tempo secretários e diretores de planejamento de
Prefeituras da Região para também discutirem a revisão dos Planos Diretores
em suas cidades; que por conta dessa “provocação” houve uma visita do
Prefeito de Piraju ao CAU/SP, onde surgiu a possibilidade de realizar uma ação
combinada naquela cidade para discutir (de forma regional) o “Projeto Rios +
Cidades”; que essa reunião com o Prefeito de Piraju, com a Prefeita de
Ourinhos além de representantes de várias Prefeituras da Região ocorreu no
dia de ontem (15/06/2016); que a apresentação do “Projeto Rios + Cidades”
feita pelo Gerente de Gabinete Tibiriçá foi muito bem recebida, pois vai ao
encontro do interesse das cidades e da população da região, preocupados em
preservar a qualidade das águas e as condições ambientais lá existentes.

104
105
106
107

- Gerente de Gabinete Tibiriçá: comenta que o “Projeto Rios + Cidades” tem
despertado o interesse de vários segmentos, e que isso pode permitir um
diálogo com vários setores da sociedade, dando um destaque institucional ao
CAU/SP nesse processo.

108
109

- Diretora Violeta: acha excelente a iniciativa e que isso, em São Paulo, pode
ser bem aproveitado com as ações relacionadas aos Recursos Hídricos.

110

Próxima Reunião de Diretoria: 30/06/2016 - 13h30min

111

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

112
113
114
115

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente

Rua Formosa, 367 - 23º andar – Centro – CEP: 01049-000 – São Paulo /SP

