Ata da 3ª Reunião Plenária Ordinária de 2020
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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Às quatorze horas do vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte
um, por meio de videoconferência, teve início a Terceira Reunião Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo do ano de dois mil e vinte, sob a
direção da Presidente do CAU/SP CATHERINE OTONDO. A lista de presença foi
assinada por setenta e seis participantes, dos quais setenta conselheiros titulares e seis
suplentes de conselheiros no exercício da titularidade, sendo estes as Senhoras e os
Senhores: Paula Rodrigues de Andrade, Ana Beatriz Goulart de Faria, Stefania
Dimitrov, Raquel Furtado Schenkman Contier, Bruno Ghizellini Neto e Dania Brajato.
ORDEM DOS TRABALHOS: 1. Verificação do quórum. A Presidente do CAU/SP
CATHERINE OTONDO confirmou o quórum com trinta e cinco conselheiros
presentes na reunião virtual. Avançou ao ITEM 2 e fez a leitura da pauta a seguir
transcrita: ORDEM DOS TRABALHOS: I. Verificação do quórum; II. Leitura e
discussão da pauta; III. Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior; IV.
Apresentação de comunicações: a. do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos
e Urbanistas; b. da Ouvidoria; c. dos coordenadores das comissões permanentes; d. da
presidente; e e. do conselheiro federal representante do Estado de São Paulo. V.
Comunicados dos conselheiros. VI. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação do RGI e
Prestação de contas 2020 (Origem: CPFi-CAU/SP). 2. Alteração no calendário de
reuniões dos órgãos colegiados do CAU/SP (Origem: CD-CAU/SP). 3. Proposta de
alteração regimental para a criação da Comissão Especial de ATHIS - inclusão do inciso
VI no art. 84 e a inclusão do art. 102-B; supressão do inciso VIII do art. 99; alteração do
inciso IX do art. 99 e renumeração dos incisos IX a XI do art. 99 do Regimento Interno
do CAU/SP (Origem: CD-CAU/SP). 4. Eleição dos membros, coordenador e
coordenador adjunto da Comissão Especial de ATHIS (Origem: Plenária CAU/SP). 5.
Proposta de alteração regimental sobre atribuições do Vice-Presidente - inclusão do art.
153 - A e inclusão do inciso LXV no art. 155 do Regimento Interno do CAU/SP
(Origem: PRESICAU/ SP). 6. Proposta de alteração regimental sobre composição das
comissões temporárias - alteração no §1º do art. 131 do Regimento Interno do CAU/SP
(Origem: PRESI-CAU/SP). 7. Aprovação do uso de recurso de capital do projeto
específico de ATHIS (Origem: CPFi-CAU/SP). 8. Criação e composição de comissões
temporárias previstas no orçamento de 2021 e aprovadas em 2020: BIM, Parlamentar,
Mobilidade e Acessibilidade (Origem: CD-CAU/SP). 9. Criação de comissão
temporária para continuidade de Processos Administrativos Disciplinares (Origem:
PRES-CAU/SP). Não havendo inscrições para discussão, a pauta foi aprovada por
aclamação, sem manifestações contrárias. Dando prosseguimento a condução dos
trabalhos, a Presidente CATHERINE OTONDO iniciou a apreciação do Item III.
Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior: Não havendo destaques,
a Presidente declarou a ata da 2ª reunião plenária ordinária de 2021 do CAU/SP
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aprovada por aclamação, sem manifestações contrárias. Prosseguiu ao Item IV.
Apresentação de comunicações: com o Subitem a. do Colegiado das Entidades
Estaduais de Arquitetos e Urbanistas: A coordenadora do CEAU-CAU/SP ANA
MARIA REIS DE GOES MONTEIRO fez o comunicado sobre proposta de
campanha por parte do CEAU, a favor da qualidade do ensino de arquitetura, que foi
declarada bem avaliada nas comissões CEF e CEP, e que atualmente encontram-se em
tratativas de operacionalização. Seguiu ao Subitem b. da Ouvidoria: O ouvidor
AFFONSO RISI informou sobre a realização de reunião da Ouvidoria para
alinhamento de questões referentes aos trabalhos, salientando um aumento de trinta por
cento de demandas recebidas, e uma diminuição das reclamações. Pontuou sobre
problema apresentado com relação a bloqueio de conta de um profissional por
inadimplência de forma errônea, apresentando como sugestão para evitar estes casos o
cancelamento automático por dois anos do registro daquele profissional que esteja
inadimplente, discordando de um acordo do judiciário que declara que essa decisão
seria inviável. Com inversão de pauta, prosseguiu ao Subitem e. do conselheiro
federal representante do Estado de São Paulo: A conselheira federal NADIA
SOMEKH, como primeira mulher eleita presidente do CAU/BR, fez um informe geral
sobre a atual situação do CAU/BR e a sua relação com os CAU/UF. Fez ponderações
com relação as melhorias aplicadas no SICCAU, sobre mudanças na equipe do
CAU/BR e programas que estão atualmente em desenvolvimentos, como o Mais
Arquitetos. Convidou todos os arquitetos a participarem do Congresso UIA2021,
enaltecendo a democratização das informações, que estão atualmente sendo
disseminadas de forma remota. Retomando a ordem de pauta, prosseguiu ao Subitem c.
dos coordenadores das comissões permanentes: A conselheira coordenadora da
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP, CAMILA MORENO DE CAMARGO
fez o informe sobre o encaminhamento das comunicações a respeito das deliberações e
discussões durante o mês de março, reforçando a solicitação de realização de plenária
extraordinária, no dia 22 de abril, das 14h às 18h, para encaminhar processos éticosdisciplinares, em razão do grande passivo existente, com reunião teste dois dias antes.
Em seguida, a conselheira coordenadora da Comissão de Fiscalização do CAU/SP,
ANGELA GOLIN salientou a realização do webinário da Comissão de Fiscalização,
informando que será encaminhado a todos o link da gravação da reunião e a
apresentação feita em Power Point, com a intenção de estendê-los em webinários
regionais. A conselheira coordenadora da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP,
ANA LUCIA CERAVOLO concentrou seus informes nas ações prioritárias da CEF,
elencando as discussões com os coordenadores de cursos para o restabelecimento do
diálogo com as instituições de ensino e o debate sobre a qualidade da formação, com a
realização de reuniões para discussões adicionais. A conselheira coordenadora da
Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP, FERNANDA MENEGARI
QUERIDO informou sobre a realização de três reuniões, que possibilitaram a
finalização da reformulação do plano de ação da Comissão, reforçando o intuito de
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manter uma ação conjunta com os arquitetos e urbanistas através de campanhas.
Salientou que foi solicitada manifestação jurídica sobre relatoria de processos por
conselheiros suplentes, sendo declarado que é permitido. Apresentou ainda demanda
para de inclusão de reunião ordinária mensal, pontuando o debate feito acerca da
Resolução CG nº 564/2016 e o encaminhamento de proposta para CPUAT e ao
Conselho Diretor. Citou a questão da não assinatura dos editais de fomento lançados,
reforçando que se trata de uma decisão tomada na gestão anterior. A conselheira
coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP, RENATA
ALVES SUNEGA destacou a existência de dezesseis mil cobranças na Comissão,
destacando que o Departamento de Finanças está aumentando o processo de informes
aos arquitetos, com parceria com o Correios para envio de cartas e convênio com
cartórios para fazer a cobrança de forma mais efetiva. Pontuou a questão das anuidades
e os descontos aplicados em razão do atual cenário pandêmico, agradecendo a atenção
dada pela Comissão com relação a esta questão. A conselheira coordenadora da
Comissão de Organização e Administração do CAU/SP, ROSELLA ROSSETTO
informou que na próxima reunião seria dado início ao processo de revisão do regimento
interno, e ainda o estabelecimento de um cronograma de trabalhos, solicitando o
encaminhamento de sugestões por parte dos conselheiros. A conselheira coordenadora
da Comissão de Comunicação do CAU/SP, SAMIRA RODRIGUES DE ARAUJO
BATISTA informou que está sendo elaborado plano de comunicação, fazendo um
breve detalhamento do mesmo, e sobre a elaboração de formulário para cadastro de
conselheiros que queiram abordar temas diversos. A conselheira coordenadora da
Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP, MARCIA MALLET MACHADO
DE MOURA informou sobre a realização da primeira reunião da Comissão, em que
foram aprovadas diversas medidas de apoio de mídia do CAU, de cursos e de
divulgação de eventos. A conselheira coordenadora da Comissão de Patrimônio
Cultural do CAU/SP, VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO fez um breve
relato dos trabalhos realizados pela sua Comissão, pontuando a revisão do Programa de
Assistência Técnica do Patrimônio Cultural (PAT-Cultural), a ser encaminhada para os
conselheiros para análise. Explicitou ainda que foram feitos debates sobre a importância
do CAU nos conselhos de patrimônio, solicitando o apoio da comissão parlamentar para
propiciar assentos nestas comissões. A conselheira coordenadora da Comissão de
Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP, MONICA ANTONIA VIANA
fez informes sobre as discussões feitas na primeira reunião da Comissão, que versou
principalmente sobre a Resolução CGSIM nº 64/2020, que tratava da classificação de
risco no direito urbanístico, para fins de desenvolver atividade econômica de baixo
risco, em que deliberaram por ratificar parecer elaborado pela CEP sobre o assunto, e
ainda criação de sub comissão da CPUAT para fazer análise sobre as atribuições sobre a
legislação que cria o CAU e quanto ao Regimento Interno. Informou sobre realização de
reunião no dia 05 de abril, para discutir a questão, assim como a criação de uma agenda
conjunta para discutir a questão do licenciamento urbanístico com outras comissões.
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Salientou a participação no webinario do planejamento de ação e a intenção de revisão
do plano de ação nas próximas reunião, possibilitando o encaminhamento junto a CPFi.
A conselheira coordenadora da Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP,
MARIA TERESA DINIZ DOS SANTOS MAZIERO fez um informe geral sobre os
trabalhos de revisão do plano de ação da Comissão, e a interface com demais comissões.
Ato contínuo, seguiu ao Subitem d. da presidente: a Presidente do CAU/SP,
CATHERINE OTONDO informou sobre realização de reunião com todos os
funcionários que compõe a equipe do CAU/SP. Apontou ainda realização de reunião do
Conselho Diretor para discutir sobre as comissões temporárias e o rito a ser adotado
para condução dos trabalhos das mesmas. Prosseguiu ao Item V. Comunicados dos
conselheiros. O conselheiro PAULO MACHADO LISBÔA FILHO pontuou a
questão do ensino à distância, com a criação de documento conjunto sobre o tema,
frisou ainda a importância de que cada entidade apresente sua visão sobre o impacto
desta modalidade de ensino para o profissional de arquitetura. Criticou a condução dos
trabalhos referente ao processo de desenvolvimento da Lei das Licitações, que reduziu a
participação dos arquitetos do CAU, com a decisão de tornar permanente a comissão
que trata do tema, para reposicionar a participação dos arquitetos na discussão da
legislação, por fim, pontuou ainda a revogação da Resolução 64 e suas implicações.
Finalizado o item de informes, prosseguiu ao Item VI. ORDEM DO DIA: 1.
Aprovação do RGI e Prestação de contas 2020 (Origem: CPFi-CAU/SP): A
conselheira RENATA ALVES SUNEGA iniciou a apresentação do relatório de gestão
para prestação de contas das atividades do ano de 2020, com apresentação de questões
pontuais pelas conselheiras SANDRA APARECIDA RUFINO e VANESSA PADIA
DE SOUZA, informando, em seguida, que o relatório estava disponível para acesso.
Após discussão da matéria, a Presidente do CAU/SP entrou em regime de votação para
deliberar sobre relatório de gestão e prestação de contas 2020. A votação resultou em
setenta e quatro votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
declarando aprovado o relatório da prestação de contas 2020. Dando continuidade à
discussão da pauta, prosseguiu ao ITEM 2. Alteração no calendário de reuniões dos
órgãos colegiados do CAU/SP (Origem: CD-CAU/SP): a Presidente do CAU/SP
informou que foram acrescidas datas de reuniões das comissões especiais e a inclusão
de uma reunião ordinária mensal da CEP. Não havendo inscrições para discussão da
matéria, a Presidente CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para
deliberação da proposta de alteração no calendário de reuniões dos órgãos colegiados do
CAU/SP pela modalidade de aclamação. Proclamou o resultado pela aprovação do
calendário modificado de acordo com as alterações propostas, sem manifestações
contrárias. Avançou ao Item 3. Proposta de alteração regimental para a criação da
Comissão Especial de ATHIS - inclusão do inciso VI no art. 84 e a inclusão do art.
102-B; supressão do inciso VIII do art. 99; alteração do inciso IX do art. 99 e
renumeração dos incisos IX a XI do art. 99 do Regimento Interno do CAU/SP
(Origem: CD-CAU/SP): a Presidente CATHERINE OTONDO realizou a leitura da
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minuta de deliberação da proposta, em seguida, entrou em regime de votação para
deliberar a matéria constante do item em epígrafe. Encerrada a discussão da matéria, a
Presidente do CAU/SP entrou em regime de votação para deliberação da proposta de
alteração regimental para a criação da Comissão Especial de ATHIS. A votação resultou
em setenta e quatro votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e
duas ausências, declarando aprovada a criação da Comissão Especial de ATHIS nos
termos expostos. Prosseguiu ao Item 4. Eleição dos membros, coordenador e
coordenador adjunto da Comissão Especial de ATHIS (Origem: Plenária
CAU/SP): Apresentou a proposta de composição de membros do Conselho, sendo eles:
André Luis Queiroz Blanco, Camila Moreno de Camargo, Carina Costa Correa, Débora
Sanches, Fernanda Simon Cardoso, Kelly Cristina Magalhães, Maurilio Ribeiro
Chiaretti, Renata Fragoso Coradin, Tatiana Reis Pimenta e Victor Chinaglia Junior.
Candidatou-se como coordenadora a conselheira Fernanda Simon Cardoso e como
coordenadora adjunta a conselheira Débora Sanches. O conselheiro SORIEDEM
RODRIGUES indicou o nome do conselheiro Victor Chinaglia Junior, em razão da sua
experiência nos trabalhos que dizem respeito a Comissão de ATHIS. Evitando uma
votação direta, o conselheiro VICTOR CHINAGLIA JUNIOR retirou sua
candidatura. Após discussão da matéria, a Presidente CATHERINE OTONDO entrou
em regime de votação na modalidade aclamação para deliberação da eleição dos
membros, coordenador e coordenador adjunto da Comissão Especial de ATHIS, sendo
declarada aprovada nos moldes apresentados, sem manifestações contrárias. Prosseguiu
ao Item 5. Proposta de alteração regimental sobre atribuições do Vice-Presidente inclusão do art. 153 - A e inclusão do inciso LXV no art. 155 do Regimento Interno
do CAU/SP (Origem: PRESICAU/ SP): a Presidente do CAU/SP, CATHERINE
OTONDO passou à leitura da proposta. Após manifestações dos conselheiros sobre a
matéria, o conselheiro JOSE ROBERTO GEARLDINE JUNIOR fez o pedido de
vistas ao texto da proposta, para encaminhamento e análise do mesmo pela Assessoria
Jurídica, possibilitando que os conselheiros tenham mais segurança para a votação. Ato
contínuo, prosseguiu ao Item 6. Proposta de alteração regimental sobre composição
das comissões temporárias - alteração no §1º do art. 131 do Regimento Interno do
CAU/SP (Origem: PRESI-CAU/SP): Após leitura da proposta de alteração regimental
sobre composição das comissões temporárias. Não havendo inscrições para discussão da
matéria, a Presidente CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para
deliberação da proposta. A votação resultou em setenta e dois votos favoráveis, nenhum
voto contrário, nenhuma abstenção e quatro ausências, declarando aprovada a proposta
de alteração regimental sobre composição das comissões temporárias - alteração no §1º
do art. 131 do Regimento Interno do CAU/SP. Seguiu ao Item 7. Aprovação do uso de
recurso de capital do projeto específico de ATHIS (Origem: CPFi-CAU/SP): Após
prestados os esclarecimentos sobre a destinação do recurso de capital do projeto
específico de ATHIS para enfrentamento da pandemia de Covid-19, e em não havendo
manifestações sobre a matéria, a Presidente entrou em regime de votação para deliberar
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sobre a proposta, proclamando o resultado pela aprovação com setenta e dois votos
favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e quatro ausências. Não
havendo tempo hábil para continuidade dos trabalhos, a Presidente do CAU/SP,
CATHERINE OTONDO declarou encerrada a Terceira Reunião Ordinária do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, do ano de dois mil e vinte um,
agradecendo a participação e a colaboração de todos.
CATHERINE
OTONDO:12821
634854

Assinado de forma digital
por CATHERINE
OTONDO:12821634854
Dados: 2021.05.03 15:39:38
-03'00'

CATHERINE OTONDO
Presidente
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº: 04/2021
Data: 29/04/2021
Matéria em votação: Item III. Discussão e aprovação da ata da 3ª reunião plenária ordinária de
2021 do CAU/SP.
Resultado da votação: Aprovada por aclamação, sem manifestações contrárias.
Ocorrências: -

Secretária: Renata da Rocha Gonçalves

Presidente: Catherine Otondo
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