Ata da 4ª Reunião Plenária Ordinária de 2021
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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Às quatorze horas do vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um,
por meio de videoconferência, teve início a Quarta Reunião Ordinária do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP do ano de dois mil e vinte um, sob a
direção da Presidente do CAU/SP, a Senhora CATHERINE OTONDO. A lista de
presença foi assinada por setenta e três conselheiros, dos quais sessenta e três
conselheiros titulares e dez suplentes de conselheiros no exercício da titularidade, sendo
estes as senhoras e os senhores: Ana Beatriz Goulart de Faria, Claudia Andreoli Muniz,
Rayssa Saidel Cortez, Caio Bacci Marin, Juliana Souza Santos, Bruno Ghizellini Neto,
Clarissa Duarte de Castro Souza, Jennifer Talita Pereira, Elisabete França e Adriana
Corsini Menegolli. ORDEM DOS TRABALHOS: 1. Verificação do quórum. A
Presidente CATHERINE OTONDO confirmou o quórum com setenta e dois
conselheiros presentes no início da 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. do presidente; e e. do conselheiro federal representante do Estado de
São Paulo. V. Comunicados dos conselheiros. VI. ORDEM DO DIA: 1. Pedido de
vista - 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: PRESI-CAU/SP); 2. Criação e composição de comissão temporárias (prevista
no orçamento de 2021 e aprovada em 2020): Parlamentar (Origem: CD-CAU/SP). 3.
Criação e composição de comissão temporárias (prevista no orçamento de 2021 e
aprovada em 2020): Mobilidade (Origem: CD-CAU/SP). 4. Criação e composição de
comissão temporárias (prevista no orçamento de 2021 e aprovada em 2020):
Acessibilidade (Origem: CD-CAU/SP). 5. Criação e composição de comissão
temporárias (prevista no orçamento de 2021 e aprovada em 2020): BIM (Origem: CDCAU/SP). 6. Criação de comissão temporária para continuidade de Processos
Administrativos Disciplinares (Origem: PRES-CAU/SP). 7. Aprova a proposta de
alterações nos artigos 112 e 32 do Regimento Interno do CAU/SP do CAU/SP
(Reuniões Híbridas) (Origem: CD-CAU/SP). 8. Alteração no calendário de reuniões do
CAU/SP (Origem: CDP e CATHIS). Não havendo manifestações, a Presidente do
CAU/SP entrou em regime de votação para deliberação da pauta. A pauta foi
considerada aprovada, por aclamação. Dando prosseguimento a discussão da pauta,
seguiu ao Item III. Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior:
Realizada a retificação quanto ao número de membros presentes à sessão, a respectiva
ata foi considerada aprovada, por aclamação. Seguiu ao Item IV. Apresentação de
comunicações: Subitem a. do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e
Urbanistas: Na ausência da coordenadora do CEAU, a senhora Ana Maria Reis Góes
Monteiro, o senhor FERNANDO TÚLIO SALVA ROCHA FRANCO deu início as
comunicações, informando sobre a campanha solidária Sem Teto, Com Fome, sendo
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esta uma iniciativa dos profissionais de arquitetura e urbanismo no enfrentamento da
pandemia, trabalhando em conjunto com organizações no auxílio a milhares de pessoas
que estão sem acesso à renda, alimentação e moradia digna. Subitem b. da Ouvidoria:
O ouvidor, senhor AFFONSO RISI informou sobre os persistentes relatos
apresentados quanto a problemas no Sistema de Informação e Comunicação do CAU
(SICCAU). Comunicou sobre a iniciativa de criação de ouvidorias em CAUs locais,
facilitando o processo de atendimento e resolução de questões apresentadas. Prosseguiu
ao Subitem c. dos coordenadores das comissões permanentes: a Presidente
CATHERINE OTONDO informou que as comunicações foram encaminhadas
antecipadamente por escrito aos membros da Comissão. Em complemento aos
comunicados encaminhados pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF), a
coordenadora ANA LUCIA CERAVOLO destacou o incêndio ocorrido no Edifício
Jorge Machado Moreira, sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e a perda significativa no núcleo de pesquisa e documentação
daquela faculdade. Nesse sentido, explicitou o entendimento das comissões de Ensino e
Formação e Patrimônio Cultural (CPC), quanto a necessidade de trazer ao CAU o
debate sobre o desenvolvimento de meios para preservação de acervos de arquitetura e
urbanismo brasileiros. A coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do
CAU/SP (CPFi), senhora RENATA ALVES SUNEGA informou sobre a realização de
reunião extraordinária da CPFi em que aprovaram a prestação de contas do primeiro
trimestre de 2021, e o encaminhamento a CPFi do CAU/BR de solicitação para
definição de pagamentos de diárias para a realização de reuniões virtuais. Na ausência
das coordenadoras da Comissão de Assistência Técnica para Habitação Social
(CATHIS), a conselheira CAMILA MORENO DE CAMARGO reforçou o informe
sobre a inicialização do levantamento das iniciativas de ATHIS em todo o Estado,
solicitando a colaboração dos membros representantes no envio de informações. A
coordenadora adjunta FLAVIA TALIBERTI PERETO, representante da Comissão de
Patrimônio Cultural (CPC), reforçou o informe sobre o debate a ser realizado pela CPC
sobre a descaracterização de um imóvel não tombado, mas de grande valor histórico. A
conselheira MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA, coordenadora da
Comissão de Relações Institucionais (CRI), informou sobre a realização de estudo da
ABNT referente a norma de inspeção predial, solicitando a atenção do CAU sobre a Lei
Federal 13.843 e a Lei 14.133, ambas aprovadas em abril deste ano. A coordenadora da
Comissão de Comunicação (CCom), senhora SAMIRA RODRIGUES DE ARAUJO
BATISTA fez o informe sobre a aprovação do plano de comunicação e, em breve, será
realizado webinário para esclarecer o funcionamento dos procedimentos. Comunicou
também que será disponibilizado formulário para apresentação de demandas à CCom.
Solicitou a participação e o engajamento de todos nas redes sociais da Comissão. A
conselheira MONICA ANTONIA VIANA, coordenadora da Comissão de Política
Urbana, Ambiental e Territorial (CPUAT), informou sobre a aprovação do plano de
ação e a estruturação de diversas subcomissões, ressaltando o debate sobre a Resolução
64 e do licenciamento urbanístico, com o encaminhamento de pareceres ao CAU/BR,
como contribuição para os debates que estão sendo realizados juntos ao GT do
Ministério da Economia. A coordenadora da Comissão de Desenvolvimento
Ata da 4ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 do CAU/SP – Página 2 de 6

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
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Profissional (CDP), a senhora MARIA TERESA DINIZA DOS SANTOS
MAZIERO informou sobre a aprovação da revisão do plano de ação da CDP para o
ano vigente, com a inclusão de iniciativas, como o desenvolvimento de um senso de
arquitetos que atuem no poder público, possibilitando o entendimento sobre essas
demandas destes profissionais e profissionais brasileiros que atuam em outros países.
Pontuou ainda sobre o debate levantado referente a avaliação de legislações, que será
tratado na Comissão. Ato contínuo, prosseguiu ao Subitem e. do conselheiro federal
representante do Estado de São Paulo: Na ausência da senhora Nadia Somekh,
presidente do CAU/BR, a suplente de conselheira federal HELENA APARECIDA
AYOUB SILVA fez o informe referente as ações realizadas para resolução das
questões do SICCAU, como também a criação da Comissão Temporária de
Fiscalização, a retomada dos trabalhos de harmonização, a discussão sobre a
regulamentação da Lei de Licitações, relatou ainda sobre o trabalho empreendido pelas
comissões referente a Resolução 64, destacou a articulação que o CAU/BR tem feito
junto aos CAU/UF, informou sobre a proposta de revisão do planejamento estratégico
aprovado na gestão anterior, explicitou sobre a revisão do fundo de apoio, o estímulo as
ações de ATHIS e a implementação do programa Mais Arquitetos, vinculado a ATHIS.
Comunicou que o CAU/BR está desenvolvendo vídeo para discussão da arquitetura
brasileira na UIA 20/21. Com relação a Comissão de Ensino e Formação, explicitou que
está sendo desenvolvida uma equipe de apoio jurídico para discussão do ensino a
distância, propiciando uma melhor formação e um exercício profissional adequado. Por
fim, destacou o desenvolvimento de um Convênio de Cooperação de ATHIS entre o
CAU/SP, CAU/BR e a Secretaria Estadual de Habitação, e ainda a realização de um
encontro do CAU/BR com o Fórum de Secretários Estaduais de Habitação, neste
âmbito. Prosseguiu ao Subitem d. da presidente: Informou sobre a realização de
reunião com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, para apresentação de
proposta de convênio para ATHIS, em que se decidiu que será feita uma minuta de
convênio para ações voltadas para ATHIS como um projeto piloto desta parceria.
Acrescentou comunicando que foram assinados todos os termos de ATHIS pendentes
no ano de 2020, possibilitando o início dos trabalhos das organizações. Divulgou ainda
que será encaminhada a agenda de reuniões para apresentação dos novos coordenadores
e coordenadoras dos escritórios descentralizados, convidando todos os conselheiros a
participarem. Finalizado o item de comunicações, foi iniciada a discussão do Item VI.
ORDEM DO DIA: 1. Pedido de vista - 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: PRESI-CAU/SP): Após a apresentação
dos trâmites processuais, o conselheiro JOSE ROBERTO GERALDINE JUNIOR
passou a leitura do seu relatório e voto. Em seguida, a Presidente do CAU/SP abriu a
palavra para manifestações dos membros presentes, assim, a conselheira TATIANA
REIS PIMENTA fez um segundo pedido de vistas para a apresentação de uma nova
proposta. A conselheira MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA também
solicitou vistas ao processo, informando que a conselheira Tatiana Reis Pimenta estaria
impedida de solicitar vistas a matéria por ter participado da análise e deliberação do
processo, de acordo com o disposto no Regimento Interno do CAU/SP, em seu
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parágrafo 8º, Art. 58. Em atendimento à solicitação de vistas ao processo em epígrafe, a
presidente CATHERINE OTONDO prosseguiu ao item seguinte da ordem do dia,
Item 2. Criação e composição de comissão temporárias (prevista no orçamento de
2021 e aprovada em 2020): Parlamentar (Origem: CD-CAU/SP): Após a
apresentação da justificativa, das competências e da dotação orçamentária, seguiu para a
proposta para a composição da Comissão Temporária Parlamentar, a ser constituída
pelos seguintes conselheiros: Maria Eduarda Curio Alcantara e Silva – Conselheira –
Coordenadora; Soriedem Rodrigues – Conselheiro – Coordenador Adjunto; Claudia
Andreoli Muniz – Membro; Debora Tognozzi Lopes – Conselheira – Membro; Ederson
da Silva – Conselheiro – Membro; Gustavo Ramos Melo – Conselheiro – Membro; Jose
Luiz Lemos da Silva Neto – Conselheiro – Membro; Marcelo de Oliveira Montoro –
Conselheiro – Membro; Rayssa Saidel Cortez – Membro Sálua Kairuz Manoel –
Conselheira – Membro; e Sofia Puppin Rontani – Membro. A Presidente do CAU/SP
colocou a proposta de criação e composição da Comissão em regime de votação. A
votação resultou em setenta e um votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção. Declarando aprovada a criação e composição da Comissão Temporária
Parlamentar do CAU/SP, de acordo com a proposta apresentada. Seguiu ao Item 3.
Criação e composição de comissão temporárias (prevista no orçamento de 2021 e
aprovada em 2020): Mobilidade (Origem: CD-CAU/SP): Após a apresentação da
justificativa, das competências e da dotação orçamentária, seguiu para a proposta de
composição da Comissão Temporária de Mobilidade Urbana, a ser constituída pelos
seguintes conselheiros: José Renato Soibelmann Melhem – Conselheiro – Coordenador;
Fernanda de Macedo Haddad – Conselheira – Coordenadora Adjunta; Amanda Rosin de
Oliveira – Conselheira – Membro; Arlete Maria Francisco – Conselheira – Membro;
Danila Martins de Alencar Battaus – Conselheira – Membro; Gabriela Katie Silva
Morita – Conselheira – Membro; José Marcelo Guedes – Conselheiro – Membro; Luis
Otavio Bassi Calagian Nascimento – Membro; Maria Ermelina Brosch Malatesta –
Membro; Paula Raquel da Rocha Jorge – Conselheira – Membro; e Paulo Marcio
Filomeno Mantovani – Conselheiro – Membro. A Presidente do CAU/SP colocou a
proposta de criação e composição da Comissão em regime de votação. A votação
resultou em setenta votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Declarando aprovada a criação e composição da Comissão Temporária de Mobilidade
Urbana do CAU/SP, de acordo com a proposta apresentada. Em seguida, passou ao
Item 4. Criação e composição de comissão temporárias (prevista no orçamento de
2021 e aprovada em 2020): Acessibilidade (Origem: CD-CAU/SP): Após a
apresentação da justificativa, das competências e da dotação orçamentária, seguiu para a
proposta de composição da Comissão Temporária de Acessibilidade, a ser constituída
pelos seguintes conselheiros: Maria Alice Gaiotto – Conselheira – Coordenadora; Maria
Ermelina Brosch Malatesta – Coordenadora Adjunta; Daniel Passos Proença –
Conselheiro – Membro; José Antonio Lanchoti – Membro; Mel Gatti de Godoy Pereira
– Membro; Sandra Ramalhoso – Membro; e Silvana Serafino Cambiaghi – Membro. A
Presidente do CAU/SP colocou a proposta de criação e composição da Comissão em
regime de votação. A votação resultou em setenta e um votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhuma abstenção. Declarando aprovada a criação e composição da
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Comissão Temporária de Acessibilidade do CAU/SP, de acordo com a proposta
apresentada. Prosseguiu ao Item 5. Criação e composição de comissão temporárias
(prevista no orçamento de 2021 e aprovada em 2020): BIM (Origem: CDCAU/SP): Após a apresentação da justificativa, das competências e da dotação
orçamentária, seguiu para a proposta de composição da Comissão Temporária de BIM
(Building Information Modeling/Modelagem da Informação da Construção), a ser
constituída pelos seguintes conselheiros: Ana Paula Preto Rodrigues Neves –
Conselheira – Coordenadora; Caio Bacci Marin – Coordenador Adjunto; Adriana
Corsini Menegolli – Membro; Antonio Ivo de Barros Mainardi Neto – Membro;
Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto – Conselheira – Membro; Danielle Skubs –
Membro; Iara Ribeiro de Barros Camacho – Membro; João Alberto da Motta Gaspar –
Membro; Marcia Helena Souza da Silva – Conselheira – Membro; Miriam Roux
Azevedo Addor – Membro; Rogério Suzuki – Membro; e Stefania Dimitrov – Membro.
Após discussão da matéria, a Presidente do CAU/SP colocou a proposta de criação e
composição da Comissão em regime de votação. A votação resultou em setenta e um
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Declarando aprovada a
criação e composição da Comissão Temporária de BIM (Building Information
Modeling/Modelagem da Informação da Construção) do CAU/SP, de acordo com a
proposta apresentada. A Presidente do CAU/SP CATHERINE OTONDO esclareceu
que os planos podem ser ajustados de acordo com as demandas que vierem a ser
apresentadas. Seguiu ao Item 6. Criação de comissão temporária para continuidade
de Processos Administrativos Disciplinares (Origem: PRES-CAU/SP): Os
conselheiros JOSE ROBERTO GERALDINE JUNIOR, MARIA ALICE
GAIOTTO e PAULO MARCIO FILOMENO MANTOVANI declaram suspeição.
Em razão de solicitação de sigilo ao processo, a Presidente do CAU/SP interrompeu a
transmissão da reunião durante a apreciação da matéria, permanecendo na sala apenas
os conselheiros e equipe imprescindível para a condução dos trabalhos. Em seguida, foi
apresentada sugestão de criação de duas comissões para avaliação dos processos
administrativos disciplinares, a Presidente CATHERINE OTONDO colocou a
proposta em votação, que resultou em quarenta e quatro votos favoráveis à criação de
comissão única, vinte e quatro contrários e nenhuma abstenção. Seguiu para a proposta
de composição da Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares a
ser constituída pelos seguintes conselheiros: Camila Moreno de Camargo, como
coordenadora da Comissão; Amanda Rosin de Oliveira; Andreia de Almeida Ortolani;
Elena Olaszek; e Sandra Aparecida Rufino. Encerrada a discussão da matéria, a
Presidente do CAU/SP colocou a proposta de criação e composição da Comissão em
regime de votação. A votação resultou em cinquenta e cinco votos favoráveis, três votos
contrários e nove abstenções. Declarando aprovada a criação e composição da Comissão
Temporária de Processos Administrativos Disciplinares do CAU/SP, de acordo com a
proposta apresentada. A Presidente do CAU/SP CATHERINE OTONDO esclareceu
que os planos estratégicos das comissões podem ser ajustados de acordo com as
demandas que vierem a ser apresentadas. A Presidente do CAU/SP solicitou extensão
de trinta minutos além do tempo regimental para finalização dos itens restantes da
pauta. Finalizado o debate do item sigiloso, retomou a transmissão da reunião, passando
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imediatamente a discussão do Item 7. Aprova a proposta de alterações nos artigos
112 e 32 do Regimento Interno do CAU/SP (Reuniões Híbridas) (Origem: CDCAU/SP): Feita a apresentação da síntese da proposta e a discussão da matéria, a
Presidente do CAU/SP colocou a proposta de alterações nos artigos 112 e 32 do
Regimento Interno do CAU/SP, referente a realização de reuniões híbridas, em regime
de votação. A votação resultou em sessenta e um votos favoráveis, nenhum voto
contrário e uma abstenção. Declarando aprovada a proposta constante no item em
epígrafe. Ato contínuo, seguiu ao Item 8. Alteração no calendário de reuniões do
CAU/SP (Origem: CDP e CATHIS): Após a apresentação das alterações a serem
realizadas, a Presidente entrou em regime de votação, sendo considerado aprovado o
calendário de reuniões do CAU/SP com as alterações propostas, por aclamação. Não
havendo tempo hábil para finalização da discussão da pauta, a Presidente do CAU/SP,
CATHERINE OTONDO declarou encerrada a Quarta Reunião Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo do ano de dois mil e vinte e um, agradecendo
a participação e a colaboração de todos.

CATHERINE OTONDO
Presidente
Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº: 05/2021
Data: 27/05/2021
Matéria em votação: Item III. Discussão e aprovação das atas da 1ª reunião plenária
extraordinária e da 4ª reunião plenária ordinária de 2021 do CAU/SP.
Resultado da votação: Aprovada por aclamação, sem manifestações contrárias.
Ocorrências: -
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