SÚMULA 020/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 020/2016

DATA: 17/11/2016

1

PAUTA:

2

1) Acompanhamento da Fiscalização em sites de venda de projetos;

3
4

2) Informe da Diretoria Administrativa sobre Comissão Permanente de
Legislação e Normas;

5

3) Deliberações das Diretorias;

6

4) Informes Gerais.

7

RELATO:

8

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 020/2016 de 17/11/2016.

9

- Ausências Justificadas: Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto.

10

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno.

11

- Início da Reunião às 14h20min.

12
13

Item 1 – Acompanhamento da Fiscalização em sites de venda de projetos:

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- Presidente: acha importante essa interação entre as Ouvidorias (CAU/SP e
CAU/BR) e pede que essa demanda seja encaminhada formalmente para a
Presidência para que ela possa ser remetida ao CAU/BR. Acha importante
também que seja dada maior divulgação do que vem sendo feito, pois tem
havido várias reclamações porque as pessoas desconhecem o trabalho que
vem sendo feito pelo CAU/SP; que nesse sentido, quer que seja feita
divulgação semanal do que vem sendo realizado (ações da fiscalização nos
moldes do que foi aqui apresentado) no site do CAU/SP; que além disso é
importante haver divulgação também na nossa página no Facebook; propõe e
é APROVADO a criação do “Canal da Ouvidoria” do CAU/SP dentro do
Facebook para prestar esclarecimentos e dar informações, inclusive em
relação às denúncias anônimas.

26
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27
28

Item 2 – Informe da Diretoria Administrativa sobre Comissão Permanente
de Legislação e Normas:

29

- Sem deliberações da Diretoria.

30
31

Item 3 – Deliberações das Diretorias:

32
33
34
35
36
37

- Presidente: informa que, como é de conhecimento, o colega arquiteto e
urbanista Paulo Mendes da Rocha tem recebido prêmios internacionais por sua
obra; que as entidades procuraram o CAU/SP no sentido de que lhe fosse
prestada uma homenagem conjunta; propõe e é APROVADO que essa
homenagem ocorra no dia e durante a 11ª Plenária Ordinária do CAU/SP a
ocorrer no próximo dia 24 de novembro de 2016 com a seguinte pauta:

38

A) Verificação do Quórum;

39

B) Abertura da 11ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2016;

40

C) Execução do Hino Nacional Brasileiro;

41

D) Informes do Presidente.

42

ORDEM DO DIA:

43
44
45
46

1. a) – Renomeação da “Comissão Especial de Preparação e
Organização do Conteúdo e Comitiva para a participação na II
Conferência Nacional do CAU/BR” para “Comissão Especial para
Conferências de Arquitetos e Urbanistas”;

47

b) – Indicação dos Membros;

48

2. Aprovação da Prorrogação da Comissão de Sindicância Investigativa;

49
50
51

3. Julgamento de Processo: 1000015180/2015 interessados: CAU/SP e
Camilo Campos Arquitetura (Origem Comissão Permanente de
Exercício Profissional);

52

4. Informes da Comissão Permanente de Ética e Disciplina;

53
54

5. Apresentação de Proposta de Roteiro para Fiscalização de Licitação –
Comissão Especial de Conceituação de Fiscalização do CAU/SP;
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6. Levantamento da real quantidade de profissionais ativos no CAU/SP,
apresentada pelas Diretorias Administrativas e Financeira;

57
58

7. Homenagem do CAU/SP ao Arquiteto e Urbanista Paulo Mendes da
Rocha;

59

8. Palavra dos Conselheiros;

60
61

9. Recepção na sede do IAB/SP para homenagear o Arquiteto e
Urbanista Paulo Mendes da Rocha.

62
63

- Presidente: apresenta aos diretores o material de divulgação institucional do
CAU/SP que já pode e deve ser distribuído nos eventos do Conselho.

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

- Presidente: informa que com a chegada do final do ano a Presidência tem
recebido vários convites para comparecimento em solenidades e eventos,
muitos dos quais não terá condições de ir; que no dia 02/12 haverá solenidade
no Guarujá de comemoração do jubileu de prata da Associação de
Engenheiros e Arquitetos do Guarujá - AEAG, e que no dia 15/12, evento na
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos –
AEASC. Pergunta aos diretores quanto à disponibilidade de comparecimento,
ficando APROVADO que para o evento no Guarujá irá o Vice-presidente Valdir
Bergamini e no evento em São Carlos, pela proximidade, o Diretor Reginaldo
Peronti.

74
75

Item 4 – Informes Gerais:

76
77
78
79
80
81
82

- Diretor Borelli: falando sobre o processo de aquisição da Sede do CAU/SP,
informa que recebeu e-mail da “Engebank” onde consta que o CAU/SP teria
que esperar manifestação da diretoria do Banco Itaú; que no sentido de agilizar
foi sugerido que o CAU/SP encaminhasse documento manifestando interesse
do Conselho no imóvel, condicionando a compra à avaliação da Caixa
Econômica Federal, destacando que a avaliação terá que ser em separado
(torre, térreo e garagens).

83
84
85

- Abre-se a discussão e a Diretoria APROVA a sugestão feita que deverá,
também, ser aprovada na Comissão Especial para Compra/Aquisição da Sede
Própria do CAU/SP.
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86
87
88
89
90
91
92
93

- Diretor Fisberg: comenta que quando assumiu a condução da Diretoria
Administrativa, havia 1 (hum) funcionário que percorria todo estado para fazer a
coleta biométrica; que na atual gestão foi criado o sistema de rodízio, inclusive
para feiras e eventos, devido ao tipo de contrato que existia até então com a
Valid, mas que esse contrato se encerrou; que a questão da coleta biométrica e
a emissão das carteiras profissionais é um problema que já vem a muito tempo
e que precisa ser enfrentado; que por conta disso foi iniciado um processo de
aquisição dos kits para coleta biométrica através de Ata de Preços.

94

- Conclusão e encaminhamento dessa questão:

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

- Ainda que haja consenso na Diretoria sobre a necessidade de ser revisto o
encaminhamento dado pelo CAU/BR em relação à coleta biométrica, após
debater o assunto, considerando que o CAU/SP já iniciou processo para
aquisição através de “Ata de Preços” de equipamentos para coleta biométrica
não só para atender suas necessidades, mas também, a de outros CAUs/UF, a
Diretoria visando não prejudicá-los decide APROVAR a continuidade nos
procedimentos para a realização do certame licitatório supracitado, uma vez
que o mesmo, após homologado, terá prazo de duração de 1 (hum) ano para
ser utilizado, por qualquer um dos CAUs/UF; fica APROVADO, também, que o
CAU/SP à princípio não deverá se utilizar da “Ata de Preços” para aquisição
dos equipamentos para coleta biométrica até que esse assunto esteja melhor
definido junto ao CAU/BR, salvo alguma excepcionalidade e/ou necessidade
extraordinária que possa comprometer a continuidade dessa prestação de
serviço que vem sendo feita pelo CAU/SP aos arquitetos e urbanistas do
Estado.

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

- Gerente de Gabinete Tibiriçá: informa que as Regionais estão trabalhando
com relatório padronizado desenvolvido pelos gerentes com participação e
colaboração da funcionária lotada no Gabinete, Loany Sgroy; que esses
Relatórios contém várias informações e dados que podem ser comparados
para os aperfeiçoamentos necessários; que antes, os Relatórios eram feitos de
forma empírica e que com essa padronização desenvolvida por eles, eles
mesmos descobriram a necessidade de nivelamento das informações, com
bom resultado; idem em relação aos CAUs Itinerantes, onde são avaliados
vários aspetos das Regiões a serem visitadas, antes delas acontecerem; que
depois é feito Relatório para avaliação dos resultados obtidos; que em relação
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120
121
122
123
124
125
126
127
128

às mudanças das Regionais, estas estão caminhando; que no ABC está em
fase final e em Bauru também; que em Campinas está sendo visto imóvel de
última geração, com auditório, etc.; que em Mogi, a Regional vai ficar onde
está; que em Presidente Prudente foi aumentada a área; que há uma demanda
para o “espaço do arquiteto” onde ele se sinta chegando num ambiente mais
familiar; que em Ribeirão Preto a mudança deverá ocorrer para o início de
2017; que na Regional de Santos no dia 25/11ocorrerá um Seminário sobre
Acessibilidade; que em São José dos Campos e em São José do Rio Preto, os
processos estão em fase final.

129

- Presidente: solicita para que isso seja colocado no site do CAU/SP.

130
131

Próxima Reunião de Diretoria: 06/12/2016 - 13h30min

132

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

133
134
135
136

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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