SÚMULA 010/2015
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 010/2015

DATA: 25/06/2015

1

PAUTA:

2

1) Avaliação da Plenária;

3

2) Informes Diretores;

4

3) Assuntos Diversos.

5

RELATO:

6

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 010/2015 de 25/06/2015.

7

- Ausência Justificada:

8

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

9

- Início da Reunião às 14h55min.

Diretor Financeiro José Borelli Neto

10
11

Item 1 – Avaliação da Plenária:

12

- Sem deliberações da Diretoria.

13
14

Item 2 – Informes Diretores:

15
16
17

- Presidente: informa que todas as diretorias serão procuradas pelos
funcionários da Diretoria Financeira para a Repactuação do Plano de Ação do
CAU/SP de 2015 (aprovado em 2014).

18
19
20
21
22

- Diretora Débora: acha necessário que, antes do encaminhamento para a
Diretoria Financeira da repactuação proposta (por cada diretoria), se faça uma
reunião de diretoria específica para que todos conheçam os projetos de todas
as diretorias. Houve CONCORDÂNCIA com a proposta, ficando de ser
agendada a melhor data.

23
24
25
26
27
28

- Presidente: informa que convocou reunião de diretoria extra para o dia 14/07
p. f. para julgamento dos Editais de Patrocínio. Informa que, CONFORME
APROVADO ANTERIORMENTE, este novo Edital contempla recursos para 13
(treze) projetos de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) reais num total de
R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e um saldo de
R$ 713.558,48 (setecentos e treze mil reais, quinhentos e cinquenta e oito reais
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29
30
31

e quarenta e oito centavos) em cotas de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). O
montante total deste novo Edital de Patrocínio é de R$ 908.588,48 (novecentos
e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

- Presidente: Informa que o CAU/BR fez um documento a ser enviado às
prefeituras de todo o país referente a Resolução 51, sendo que os CAUs/UF
poderiam fazer um documento mais específico às suas realidades. Após
discussão e manifestações atinentes ao tema, o encaminhamento APROVADO
pela diretoria foi o de enviar correspondência às prefeituras do Estado de São
Paulo com abordagem orientativa e pedagógica, esclarecendo que a
Resolução 51 regulamenta a Lei Federal 12.378/2010. Nela, seria informado
(também) às prefeituras sobre a importância do registro de suas Seções
Técnicas junto ao CAU. Anexo à correspondência deverá ser encaminhada,
também, a Resolução 51 do CAU/BR. Essa mesma correspondência (e
anexos) deverá ser encaminhada à Associação Paulista de Municípios – APM.

43
44

Item 3 – Assuntos Diversos:

45
46
47
48
49

- Diretora Débora: comenta sobre a decisão do CAU/BR, dentro do convênio
com Portugal, referente a validação de diplomas daquele país. Após discussão
foi tirado como ENCAMINHAMENTO solicitar à Comissão de Ensino do
CAU/BR a elaboração de um documento com abrangência maior do que o
estabelecido pelo citado convênio.

50
51
52
53
54
55
56

-Vice-presidente Valdir: destaca que viu no site do CAU/SP notícia sobre o “III
Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo” que ocorrerá em Brasília
nos dias 09 e 10/07 p. f., seminário esse que tratará sobre a Lei de Licitações,
Reserva Técnica e Estatuto da Metrópole e propõe que o CAU/SP mande,
respectivamente, os coordenadores das Comissões de Exercício Profissional,
de Ética e do GT do Estatuto da Metrópole para participarem do evento, sendo
a sugestão APROVADA pela Diretoria.

57
58
59
60
61

- Diretor Fisberg: informa que recebeu do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo – TCM/SP um questionamento de por que não haver convênio entre
o Tribunal e o CAU; que, segundo lhe informaram, a PMSP terceiriza quase
todos os serviços técnicos e que, através de um convênio com o TCM, seria
possível verificar a documentação dos profissionais (fiscalização). Comenta
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62
63
64
65
66
67
68

que nesse contato com o TCM/SP, há possibilidade e interesse em que esse
(possível) convênio seja mais abrangente (cursos de capacitação, etc.). Após
discussão e considerando que esse tema envolve, também, a Diretoria de
Relações Institucionais e a Diretoria Técnica, o presidente propôs, e foi
APROVADO, que as diretorias em questão (Administrativa, Técnica e de
Relações Institucionais) definam uma pauta para discussão e agendamento de
reunião com o Tribunal.

69
70
71
72
73

- Diretor Fisberg: informa que, em relação ao concurso para funcionários, estão
sendo consideradas 3 (três) vagas para contratação e 4 (quatro) vagas de
reserva. Total de inscritos: 939 (novecentos e trinta e nove). O concurso (prova
objetiva, mais redação) ocorrerá no próximo dia 19/07. Informa que a prova
prática de direção ocorrerá no dia 30/08/2015.

74
75

- Próxima Reunião de Diretoria: 07/07/2015 - 13h30min

76

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

77
78
79
80

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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