Ata da 5ª Reunião Plenária Ordinária de 2021
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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Às quatorze horas do vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte
um, por meio de videoconferência, teve início a Quinta 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 dois
conselheiros titulares e onze suplentes de conselheiros no exercício da titularidade,
sendo estes as senhoras e os Senhores: Fernando Rodrigues Neto, Rayssa Saidel Cortez,
Thais Borges Martins Rodrigues, Renato Matti Malki, Viviane Manzione Rubio,
Fernanda de Macedo Haddad, Bruno Ghizellini Neto, Clarissa Duarte de Castro Souza,
Airlana Fernandes Silva Polzatto, Claudia Maria Lima Ribeiro e Adriana Corsini
Menegolli. ORDEM DOS TRABALHOS: 1. Verificação do quórum. A Presidente
CATHERINE OTONDO confirmou o quórum com setenta e quatro 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 das atas da 1ª reunião plenária
extraordinária e da 4ª reunião plenária ordinária; 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. do conselheiro
federal representante do Estado de São Paulo. V. Comunicados dos conselheiros. VI.
ORDEM DO DIA: 1. Julgamento de processo ético-disciplinar: ED-34/2017 –
conselheira relatora Cassia Regina de Magaldi/ conselheira relatora do pedido de vista
Debora Tognozzi Lopes – 14h30; 2. Julgamento de processo ético-disciplinar: ED1000040056/2016 – conselheira relatora Anita Affonso Ferreira/ conselheiro relator do
pedido de vista Luiz Antonio de Paula Nunes – 14h50; SIGILOSO 3. Julgamento de
protocolo de denúncia 608567/2017 – conselheira relatora Angela Golin / conselheira
relatora do pedido de vista Maria Alice Gaiotto; SIGILOSO 4. Julgamento de processo
de fiscalização em 2ª instância: nº Processo: 1000018993/2015 - conselheira relatora:
Marta Maria Lagreca de Sales; 5. Julgamento de processo de fiscalização em 2ª
instância: nº Processo: 1000021117/2015 - conselheira relatora: Miriam Roux Azevedo
Addor; 6. Pedido de vista - Proposta de alteração regimental sobre atribuições do VicePresidente - inclusão do art. 153-A e inclusão do inciso LXV no art. 155 do Regimento
Interno do CAU/SP (Origem: PRESICAU/SP); 7. Criação e composição da Comissão
Temporária de Equidade e Diversidades (Origem: CD-CAU/SP); 8. Regime de urgência
por prazo – Reajuste salarial (Origem: CD-CAU/SP). Informou sobre a inclusão de item
extrapauta, de nº 9, que trata de Despacho nº 004/2021 da Presidente do CAU/SP.
Sugestionou a inversão de pauta, iniciando pela apreciação de todos os pedidos de vistas
aos julgamentos de processos ético-disciplinares e, posteriormente, sejam apreciados os
pedidos de vistas sobre matéria relacionada as atribuições da vice-presidente, seguindo
para apreciação dos julgamentos de processos em 2ª instância, após a apreciação dos
pedidos de vistas, seja feita a apreciação da proposta de criação e composição da
Comissão Temporária de Equidade e Diversidades, por fim, apresentou a solicitação
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para exclusão do item 8, que trata de reajuste salarial, justificada pelo estudo de impacto
do índice de reajuste salarial e a finalização dos estudos de projeção de arrecadação, a
ser debatido na próxima plenária. Não havendo impedimentos em atender a solicitação
de modificações da pauta, prosseguiu ao Item III. Discussão e aprovação das atas da
1ª reunião plenária extraordinária e da 4ª reunião plenária ordinária: Não havendo
retificações, as respectivas atas foram consideradas aprovadas, por aclamação. Seguiu
ao Item IV. Apresentação de comunicações: a. do Colegiado das Entidades
Estaduais de Arquitetos e Urbanistas: A coordenadora do CEAU, a senhora ANA
MARIA REIS GÓES MONTEIRO deu início as comunicações, fazendo informes
gerais sobre a campanha de Qualidade de Ensino, com a solicitação de criação de uma
Comissão Temporária para dar início aos trabalhos da mesma. Informou ainda sobre
reunião realizada em conjunto com as entidades do CEAU e os gerentes das dez
regionais do CAU/SP, que tem o propósito de conhecer as demandas das regionais e a
elaboração de uma rede de cooperação. Prosseguiu ao Subitem b. da Ouvidoria:
Informada a ausência do ouvidor, o senhor AFFONSO RISI. Em atendimento a
solicitação de inversão de pauta feita pela conselheira federal, Nadia Somekh,
prosseguiu ao Item e. do conselheiro federal representante do Estado de São Paulo:
A conselheira federal NADIA SOMEKH manifestou consternação quanto as recentes
perdas de profissionais da área, em seguida, informou sobre o equacionamento dos
problemas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (SICCAU), meta do Plano de 100 Dias. Comunicou sobre a representação
do CAU/BR na Comissão de Saúde da UIA, com a apresentação dos problemas
habitacionais e sociais enfrentados atualmente. Seguiu ao Item c. dos coordenadores
das comissões permanentes: a Presidente CATHERINE OTONDO informou que as
comunicações foram encaminhadas previamente aos membros da Comissão. A
coordenadora da Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP), conselheira
ANGELA GOLIN informou sobre a participação da Comissão no Congresso Nacional
de Dirigentes de Conselhos de Fiscalização Profissional, fazendo um breve resumo dos
assuntos tratados. A coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED
– CAU/SP), conselheira CAMILA MORENO DE CAMARGO informou sobre a
realização da primeira rodada de audiências de reconciliação, realizadas de maneira
virtual, ressaltando que não houve intercorrências durante a condução das mesmas. A
coordenadora da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP),
conselheira ANA LUCIA CERAVOLO informou sobre a participação da Comissão no
3º Fórum de Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo, com a realização de
oficina para debater a situação do ensino e formação nos cursos de graduação, em razão
do atual cenário pandêmico, que tem como objetivo a definição de uma pauta comum
entre o CAU/SP e as instituições de ensino superior. A coordenadora da Comissão de
Política Urbana, Ambiental e Territorial (CPUAT – CAU/SP), conselheira MONICA
ANTONIA VIANA fez um informe geral sobre a realização do 1º Webinário CAU/SP:
Licenciamento Urbanístico Integrado à luz da Resolução CGSIM nº 64 e do Direito à
Cidade, informando que o vídeo do evento está disponível para acesso. A coordenadora
da Comissão de Desenvolvimento Profissional (CDP – CAU/SP), conselheira MARIA
TERESA DINIZ DOS SANTOS MAZIERO comunicou sobre o início dos debates
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sobre as pesquisas incluídas no plano de ação para o ano de 2021, fazendo um breve
relato. Informou ainda sobre os preparativos para a realização do seminário, a ser
realizado no mês de outubro. Prosseguiu ao Item d. da presidente: A presidente
CATHERINE OTONDO fez um apanhado geral sobre a utilização de ferramentas,
como webinários, para debate de questões de grande importância, ressaltando a
participação expressiva nos mesmos. Comunicou sobre os trabalhos realizados, em
conjunto com o CAU/BR, relativo ao Convênio de Assistência Técnica de Habitação de
Interesse Social (ATHIS). Informou sobre o atendimento da solicitação feita pelo
CAU/BR para encaminhamento de contribuições sobre o processo de avaliação das
eleições do CAU, para aprimoramento do mesmo. Comunicou sobre o atendimento de
pedido de licença da conselheira Danila Martins de Alencar Battaus, licenciada de
13/05/2021 a 06/08/2021, de acordo com a legislação vigente, sendo substituída pelo
conselheiro Renato Matti Malki, suplente no exercício da titularidade. Cientificou o
pleno sobre a realização de reuniões para tratar de questões relativas aos dez escritórios
descentralizados do CAU/SP, fazendo um breve relato dos debates. Por fim, solicitou
aos conselheiros que participem de busca ativa para indicação de três obras produzidas
no âmbito regional de São Paulo, que contemplem as temáticas abordadas pela UIA, a
ser apresentada no Congresso Mundial de Arquitetos. Passou imediatamente ao Item V.
Comunicados dos conselheiros: A coordenadora da Comissão Temporária de
Acessibilidade (CTA-CAU/SP), conselheira MARIA ALICE GAIOTTO informou
sobre a impossibilidade de envio do relatório de comunicações por razões pessoais,
instruindo ao pleno sobre o encaminhamento da proposta de calendário de reuniões
ordinárias, e ainda sobre a finalização e envio da revisão do Plano de Ação. Como itens
extrapauta apresentados à Comissão, destacou o desenvolvimento de plano de trabalho
para viabilizar o convênio do CAU/SP em conjunto com a Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, e sobre o senso do CAU/SP proposto pela
Comissão de Comunicação, com a proposição da Comissão de Acessibilidade de
inclusão de pesquisa sobre as limitações físicas, sejam elas físicas, auditivas ou visuais,
dos arquitetos e urbanistas do Estado de São Paulo. O conselheiro PAULO MARCIO
FILOMENO MANTOVANI pontuou a questão da possibilidade de realização de
reuniões híbridas, em que sugestiona uma reconfiguração do layout da sede do CAU,
com as adequações necessárias para a realização das mesmas. Reforçou a necessidade
de implementação do projeto de vans como escritórios itinerantes do Conselho, para
facilitar o atendimento de profissionais em todas as cidades paulistas. O conselheiro
EDERSON DA SILVA fez ponderações com relação a Lei nº 14.129, de 29 de março
de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital,
impactando diretamente nas atribuições do Conselho. Propondo, em seguida, que todos
os conselheiros, o Conselho Diretor e o jurídico do CAU façam uma análise desta
legislação. O conselheiro JOSE ROBERTO GERALDINE JUNIOR fez o
comunicado referente a publicação de relatório por parte do deputado Edio Lopes,
relativo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 108/2019, que dispõe sobre a
natureza jurídica dos conselhos profissionais, solicitando a observância do mesmo por
parte dos membros do CAU, em especial da Comissão Parlamentar. Informou sobre a
realização, de forma virtual, de audiência pública no município de Ribeirão Preto, para
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discussão a legislação de parcelamento de uso e ocupação do solo, e comunicou sobre o
envio de solicitação formal para averiguação de possíveis descumprimentos dos
normativos do Regimento Interno do Conselho. O conselheiro SORIEDEM
RODRIGUES sinalizou problemas quanto a divulgação dos webinários a serem
realizados, o que resulta em uma baixa participação. Quanto aos convênios, destaca a
possibilidade de colaboração entre o Departamento da Construção Civil da FIESP e o
CAU. Solicitou que seja feito um diálogo com o CREA, com relação aos profissionais
de design de interiores. O conselheiro VICTOR CHINAGLIA JUNIOR cientificou o
pleno sobre sua participação do Movimento Nacional Despejo Zero, pontuando a
necessidade de veicular publicamente informativos sobre os editais do CAU. Fez
ponderações com relação a sua participação no Movimento em Defesa da Ciência e
Tecnologia, registrando a importância de evitar situações que possam gerar algum tipo
de mal-estar durante as reuniões. Ato contínuo, em atendimento a solicitação de
inversão de pauta, prosseguiu ao Subitem 9. Despacho nº 004/2021 da Presidente do
CAU/SP do Item VI. ORDEM DO DIA: Após leitura do documento, a presidente
CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para deliberar sobre a
aprovação, ad referendum do Conselho Diretor e do Plenário do CAU/SP, o Protocolo
de Intenções entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo
(SMPED) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. A votação resultou
em sessenta e seis votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Declarando aprovado o Despacho nº 004/2021 da Presidente do CAU/SP. Retomou a
ordem da pauta, com o Item 1. Julgamento de processo ético-disciplinar: ED34/2017 – conselheira relatora Cassia Regina de Magaldi / conselheira relatora do
pedido de vista Debora Tognozzi Lopes: Após a leitura do relatório pela conselheira
CASSIA REGINA DE MAGALDI, em que indica a extinção e o arquivamento do
processo, uma vez que não restou comprovada falta ética profissional, nos termos do
parágrafo segundo do Art. 48 da Resolução CAU/BR 143/2017, a conselheira relatora
do pedido de vista, DEBORA TOGNOZZI LOPES iniciou a leitura do seu relato e
voto, em que acompanha o voto da relatora, que propõe a extinção e o arquivamento do
processo, uma vez que não restou comprovada falta ética profissional. Após discussão
da matéria, a presidente do CAU/SP entrou em regime de votação para deliberar sobre o
processo ético-disciplinar ED-34/2017. A votação resultou em sessenta e quatro votos
favoráveis e dois votos contrários. A presidente declarou aprovada a deliberação do
processo, de acordo com o voto da relatoria. Prosseguiu ao Subitem 2. Julgamento de
processo ético-disciplinar: ED- 1000040056/2016 – conselheira relatora Anita
Affonso Ferreira / conselheiro relator do pedido de vista Luiz Antonio de Paula
Nunes: Em razão de solicitação de sigilo ao processo, a presidente do CAU/SP
interrompeu a transmissão da reunião durante o julgamento, permanecendo na sala
apenas os conselheiros e equipe imprescindível para a condução dos trabalhos.
Registrando a presença do interessado no processo, a conselheira CAMILA MORENO
DE CAMARGO iniciou a leitura do relato da conselheira relatora Anita Affonso
Ferreira, em que propõe, pela infração a regra 3.2.9, advertência pública ao profissional
denunciado. O conselheiro relator do pedido de vista, senhor LUIZ ANTONIO DE
PAULA NUNES, iniciou a leitura do relato e voto, em que propõe a aplicação de
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alteração de advertência agravada para advertência pública ao profissional, além de
multa de 5,833 anuidades, por não observância das recomendações 4.3.2 e 4.3.7, de
acordo com o previsto no Art. 76 da Resolução 43/2017. Encerrada a discussão da
matéria, a presidente do CAU/SP entrou em regime de votação para deliberar sobre os
relatos apresentados ao processo ético-disciplinar ED- 1000040056/2016, sendo o
processo nº 1 relativo ao documento apresentado pela conselheira relatora Anita
Affonso Ferreira e o processo nº 2 relativo ao documento apresentado pelo conselheiro
relator do pedido de vista, senhor Luiz Antonio de Paula Nunes. Não havendo
inscrições para discussão da matéria, a Presidente do CAU/SP colocou os processos nº 1
e nº 2 em regime de votação. A votação resultou em setenta votos favoráveis ao relato
nº 2 e nenhum voto favorável ao relato original. Declarando aprovada a deliberação do
processo nº 2, de acordo com o voto do conselheiro relator do pedido de vista. A
presidente CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para deliberação da
minuta referente ao processo em epígrafe. A votação resultou em sessenta e sete votos
favoráveis e nenhum voto contrário. Declarando aprovada a deliberação do processo, de
acordo com o voto da relatoria. Passou ao Subitem 3. Julgamento de protocolo de
denúncia 608567/2017 – conselheira relatora Angela Golin / conselheira relatora
do pedido de vista Maria Alice Gaiotto: Em atendimento a solicitação de sigilo, foi
mantida a interrupção da transmissão da reunião durante o julgamento do processo. Em
seguida, a conselheira relatora ANGELA GOLIN deu início a leitura do seu relato e
voto, em que propõe a manutenção do arquivamento do processo, visto que não foi
possível considerar a arquiteta denunciada como responsável pelos problemas
apresentados. A conselheira relatora do pedido de vista, a senhora MARIA ALICE
GAIOTTO iniciou a leitura do relato e voto, em que corrobora com o parecer original,
pelo não acatamento da denúncia e consequente arquivamento do processo contra a
denunciada. Não havendo inscrições para discussão da matéria, a presidente do CAU/SP
entrou em regime de votação para deliberar sobre o julgamento de protocolo de
denúncia 608567/2017. A votação resultou em sessenta e um votos favoráveis e quatro
votos contrários. A presidente declarou aprovada a deliberação do protocolo de
denúncia em epígrafe, de acordo com o voto da relatoria. Não havendo pedidos de sigilo
aos demais processos, a transmissão da reunião foi restabelecida, prosseguindo a
deliberação do Subitem 6. 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: PRESICAU/SP): A
conselheira LEDA MARIA LAMANNA FERRAZ ROSA VAN BODEGRAVEN
passou a leitura da deliberação nº 005/2021 – CD – CAU/SP. O conselheiro relator do
pedido de vista, conselheiro JOSE ROBERTO GERALDINE JUNIOR, passou a
leitura do seu relato e voto, em que recomenda restituir o processo à COA-CAU/SP para
analisar a proposta de delegação de competências, após o recebimento da minuta do ato
normativo específico que prevê o estabelecimento de competências para a vicepresidência do CAU/SP e posteriormente para a CPFi-CAU/SP para analisar o impacto
financeiro das ações e projetos decorrentes da minuta do ato normativo específico a ser
encaminhado pela presidência. A conselheira relatora do segundo pedido de vista,
conselheira MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA, iniciou a leitura do seu
Ata da 5ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 do CAU/SP – Página 5 de 12
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relato e voto, em que preconiza a devolução do processo a COA-CAU-SP para que
inclua atribuições especificas da Vice-presidência e a CPFi-CAU-SP para adequá-las ao
orçamento e ao Plano de Ação e Orçamento do CAU-SP. A conselheira relatora
solicitou a inclusão de seu relatório na íntegra na ata da presente reunião, que consta
como anexo. Finalizada a discussão da matéria, a presidente do CAU/SP entrou em
regime de votação para deliberar entre os processos relatados de nº 1 e nº 2. A votação
resultou em quarenta e um favoráveis ao relato da proposta original, vinte e seis votos
favoráveis a proposta de vistas, e nenhuma abstenção. O conselheiro JOSE ROBERTO
GERALDINE JUNIOR fez o registro da declaração de voto, em que consta solicitação
de retirada do seu pedido de vista, em razão da proximidade da proposta com o relatório
e voto apresentado pela conselheira Marcia Mallet Machado de Moura. A presidente
CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para deliberação da minuta
referente ao processo em epígrafe, que resultou em trinta e nove votos favoráveis, vinte
e três votos contrários e nenhuma abstenção. Declarando aprovada a 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. Os conselheiros
MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA e FERNANDO NETTO
registraram declaração de voto. Não havendo tempo hábil para finalização da pauta, a
Presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO declarou encerrada a Quinta
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

de forma
CATHERINE Assinado
digital por
OTONDO:1 CATHERINE
OTONDO:12821634
282163485 854
Dados: 2021.07.06
4
10:07:59 -03'00'

Histórico da votação:
Reunião Plenária Ordinária Nº: 06/2021
Data: 24/06/2021
Matéria em votação: Item III. Discussão e aprovação da ata da 5ª reunião plenária ordinária.

Resultado da votação: Aprovada por aclamação, sem manifestações contrárias.
Ocorrências: -

Secretária: Renata da Rocha Gonçalves

Presidente: Catherine Otondo
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ANEXO – RELATÓRIO DE PEDIDO DE VISTA – ITEM 6
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ANEXO – DECLARAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO
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ANEXO – DECLARAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO
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