SÚMULA 012/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 012/2016

DATA: 21/07/2016

1

PAUTA:

2

1) Pauta Plenária;

3

2) Carta aos Prefeitos – GT Estatuto da Metrópole;

4

3) Grupos de Trabalho;

5

4) Apresentação Projetos CAU Universitário e Arquiteto Jovem;

6

5) Informes e Deliberações das Diretorias.

7

RELATO:

8

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 012/2016 de 21/07/2016.

9

- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro José Borelli Neto

10

Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti

11

Gerente de Gabinete José Eduardo Tibiriçá

12

Ouvidor do CAU/SP Affonso Risi

13

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

14

- Início da Reunião às 14h20min.

15
16

Item 1 – Pauta Plenária:

17
18

- Presidente propõe e é APROVADA a seguinte Pauta para a 7ª Plenária
Ordinária do CAU/SP:

19

A) Verificação do Quórum;

20

B) Abertura da 7ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;

21

C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

22
23

D) Aprovação da ata da 6ª Sessão Plenária Ordinária de 2016 realizada
em 23/06/2016;

24

E) Informes do Presidente.

25

ORDEM DO DIA:
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26
27

1. Aprovação da reformulação do Plano de Ação e Orçamento do
CAU/SP – 2016;

28

2. Aprovação da prestação de contas trimestral do CAU/SP;

29
30

3. Ciência do pedido de licença do Conselheiro Titular Edmilson de
Queiroz Dias;

31
32
33

4. Apresentação do mapa com dados da Conferência Municipal das
Cidades – Comissão Especial para Organização da Participação
do CAU/SP na 6ª Conferência das Cidades;

34

5. Informe da Comissão Especial de Conceituação da Fiscalização;

35

6. Palavra dos Conselheiros.

36
37

Item 2 – Carta aos Prefeitos – GT Estatuto da Metrópole:

38
39
40
41
42

- Como encaminhamento, o Presidente informa que colocará esse assunto
como ponto de pauta da próxima reunião do CEAU/SP para que seja elaborado
um documento conjunto (Manifesto ou Carta Aberta) do CAU/SP com as
entidades do CEAU/SP, documento esse que deverá ser amplamente
divulgado. APROVADO.

43
44

Item 3 – Grupos de Trabalho:

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

- Diretor Pupo: comenta que, segundo aprovado em reunião anterior de
Diretoria, o “Workshop” ocorreria em 3 (três) dias; que estava aguardando a
definição do local, pois havia a possibilidade de que ele fosse realizado na
ALESP ou na Câmara Municipal de São Paulo, durante o mês de julho, devido
ao recesso nessas duas casas; que foi visto também a possibilidade de
realização do “Workshop” no Centro Paula Souza, mas que o problema nesse
local é a acessibilidade (apenas um elevador); que havia sido colocado
também a possibilidade de realização em algum auditório de hotel, dentro do
contrato com a empresa de eventos; que portanto, precisa que seja definido se
poderá ou não ser realizado dentro do contrato da empresa de eventos.
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- Presidente: informa que vai verificar se há possibilidade de utilizar o contrato
da empresa de eventos; que no “Workshop” é preciso deixar claro qual é o
papel dos GTs dentro do CAU/SP.

58
59

Item 4 – Apresentação Projetos CAU Universitário e Arquiteto Jovem:

60
61
62

- Presidente: encaminha e é APROVADO que a discussão relativa aos Projetos
“CAU Universitário” e “Arquiteto Jovem” ficará para a próxima reunião de
Diretoria.

63
64

Item 5 – Informes e Deliberações das Diretorias:

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

- Presidente: informa que participou da última reunião da Comissão Especial de
Comunicação na qual foram discutidos assuntos relacionados à revista; que na
reunião deixou claro que o texto editorial deveria ser assinado pela Comissão,
não devendo, portanto ser autoral (assinado pelo coordenador); que para sua
surpresa foi informado (à pouco) que após ter se retirado daquela reunião,
houve um encaminhamento diferente do que havia sido definido, com o envio
de um texto assinado pelo coordenador; que diante disso, determinou ao
Departamento de Comunicação do CAU/SP para que o citado texto fosse
assinado por toda a Comissão (conforme fora anteriormente definido). O
encaminhamento dado pelo Presidente foi APROVADO por toda a Diretoria.
Comenta que, apesar do mal-estar criado com essa questão do editorial da
revista ela está bastante boa, com cerca de 65 (sessenta e cinco) páginas e
uma tiragem de 50.000 (cinquenta mil) exemplares; que pela programação, a
revista estará sendo postada aos arquitetos e urbanistas até o final de agosto
do corrente ano.

80
81
82
83
84
85

- Presidente: informa que o Departamento Jurídico do CAU/SP fez um parecer
relativo à nova lei que altera os trâmites relacionados aos “Patrocínios” que
deverão ser tratados doravante como “Parcerias”; que as alterações são
significativas, inclusive na forma para liberação dos recursos e na prestação de
contas; que colocou alguns prazos, pois gostaria que o lançamento do edital
ocorresse o mais rápido possível; que foi informado que está previsto o
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

lançamento do Edital para 1º de agosto de 2016, com conclusão dos
projetos/entrega dos produtos e prestação de contas até julho de 2017; que
pela nova lei, poderá ser feito o lançamento de outro Edital em janeiro de 2017,
com conclusão dos projetos/entrega dos produtos e prestação de contas em
dezembro de 2017; que essas datas são indicativas, podendo sofrer ajustes;
que será necessário montar escopo dos projetos porque é exigência do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; que pela lei, será necessário
a criação de 3 (três) comissões: uma “Comissão de Seleção” que deverá ser
composta por diretores e, obrigatoriamente, por funcionário concursado; uma
“Comissão de Análise do Plano de Trabalho” que deverá ser composta por 3
(três) funcionários, sendo indicados pelo Presidente e APROVADOS os nomes
do Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti e do Assessor da Diretoria
de Relações Institucionais Celso Prudente, ficando da Diretoria Financeira
indicar o nome de um funcionário concursado; uma “Comissão de
Monitoramento” (encarregada de acompanhar como o Projeto estará se
desenvolvendo) que também deverá ser composta por 3 (três) funcionários,
sendo indicados pelo Presidente e APROVADOS os nomes do Assessor da
Vice-presidência Claudio Mazzetti e do Assessor da Diretoria de Relações
Institucionais Celso Prudente, ficando da Diretoria Administrativa indicar o
nome de um funcionário concursado; que cada Projeto deverá ter um Gestor,
que deverá ser um funcionário da Diretoria Financeira; que será necessário
definir quem serão os representantes na “Comissão de Seleção” (que deverá
ser ímpar); que ele como Presidente não poderá participar já que a Presidência
é a última instância; que na sua avaliação, foi muito feliz a escolha dos Projetos
no último Edital de Patrocínio, inclusive com grande divulgação de alguns deles
na mídia; que se preocupa que, com esse novo formato de Edital, possa haver
seleção de Projetos que resultem em trabalhos com pouca qualidade.

113
114
115
116

- Presidente: informa que, ouvido o Departamento Jurídico do CAU/SP, fará a
indicação dos componentes da “Comissão de Seleção”; que se reunirá com o
Departamento Jurídico, também, para definição dos prazos e
encaminhamentos relativos ao lançamento do Edital. APROVADO.

117
118
119

- Presidente: informa que recebeu 2 (duas) notificações do Ministério Público
do Trabalho (MPT) a partir de denúncia de um colega de São José do Rio
Preto feita no Facebook; que na postagem é feita denúncia de que há
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120
121
122
123

escritórios que não pagam o Salário Mínimo Profissional (SMP); que por conta
disso, o MPT abriu processo e mandou para o CAU/SP fiscalizar; propõe e é
APROVADO que o CAU/SP envie carta aos escritórios informando sobre a
denúncia do MPT e pedindo para que estes se manifestem.

124
125
126
127
128
129
130

- Vice-presidente Valdir: comenta que nos eventos da FAEASP tem recebido
muita solicitação para entrega de “pins” do CAU; pergunta ao Presidente se
pode mandar fazer, obedecendo os padrões e sem que haja custo para o
CAU/SP, sendo APROVADA sua solicitação. Entrega ao Presidente e Demais
a revista da FAEASP “Viga Mestra” de número 51, informando que
encaminhará outros exemplares para serem distribuídos aos conselheiros na
próxima Plenária.

131
132
133
134
135
136
137
138
139

- Presidente: informa sobre demanda proveniente do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), relativa a confecção de 6 (seis) banners
para o XVII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – XVII SINAOP
a ser realizado nos dias 12 a 16/09/2016, sendo parte no auditório da
UNINOVE – Campus Memorial, em São Paulo/SP, e parte no próprio Tribunal
de Contas do Estado (TCE), tendo como temática central “Obras Públicas:
planejamento e fiscalização no combate à corrupção”. Abre-se a discussão e
fica APROVADO que o CAU/SP confeccionará 6 (seis) banners como apoio ao
evento.

140
141

Próxima Reunião de Diretoria: 04/08/2016 - 14h00min

142

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

143
144
145
146

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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