Ata da 8ª Reunião Plenária Ordinária de 2021
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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Às quatorze horas do vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e
um, por meio de videoconferência, teve início a Oitava 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 CATHERINE OTONDO. A lista de presença foi assinada por
setenta participantes, dos quais sessenta e dois conselheiros titulares e oito suplentes de
conselheiros no exercício da titularidade, sendo estes as conselheiras e conselheiros:
Rivanise Couto; Paula Rodrigues de Andrade; Camila Campos Tavares Carvalho;
Rayssa Saidel Cortez; Viviane Manzione Rubio; Dania Brajato; Carmela Medero
Rocha; e Maria Ermelina Brosch Malatesta. ORDEM DOS TRABALHOS: 1.
Verificação do quórum. A presidente Catherine Otondo confirmou o quórum com
setenta conselheiros presentes na reunião virtual. Avançou ao item de abertura, fazendo
a leitura da pauta a seguir transcrita: ORDEM DO DIA: I. Verificação do quórum; II.
Leitura e discussão da pauta; III. Discussão e aprovação das atas da 7ª reunião plenária
ordinária de 2021; IV. Apresentação de comunicações: a. do Conselheiro Federal
representante do Estado de São Paulo; b. do Colegiado das Entidades Estaduais de
Arquitetos e Urbanistas; c. da Ouvidoria; d. dos Coordenadores das comissões
permanentes; e e. do Presidente. V. Comunicados dos conselheiros. VI. ORDEM DO
DIA: 1. Despacho nº 006/2021 da Presidente ad referendum do Plenário do CAU/SP –
Aprovar, ad referendum do Plenário do CAU/SP, a Aprovação do Relatório de Gestão
Integrado (RGI) do CAU/SP - 1º Semestre 2021 com ajustes. (Origem: PRES-CAUSP).
2. 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do
CAU/SP – Exercício 2021 (Origem: CPFi-CAU/SP) - Regime de Urgência. 3. Edital de
ATHIS (Origem: CATHIS-CAU/SP; CD-CAU/SP) - Regime de Urgência. 4. Edital de
Fomento - Acervo e Memória, Difusão e Inovação (Origem: CD-CAU/SP) - Regime de
Urgência. 5. Reestruturação dos cargos de gerência do organograma do CAU/SP
(Origem: CD-CAU/SP). 6. Edital de Boas Práticas do CAU/SP: Ensino; TFG e
Extensão (Origem: CEF/CD-CAU/SP). 7. Prorrogação do prazo de funcionamento da
comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares nº 001/2019,
002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020 (Origem: CD-CAU/SP). Prosseguiu ao Item
II. Leitura e discussão da pauta: A Presidente informou sobre a inserção de item de
Assuntos Gerais para apresentação da Revista Móbile e como um espaço para
comunicações dos coordenadores das comissões temporárias. Não havendo
manifestações contrárias, a pauta foi considerada aprovada com os ajustes propostos.
Prosseguiu ao Item III. Discussão e aprovação das atas da 7ª reunião plenária
ordinária de 2021: Após sugestão apresentada para utilização dos termos conselheiros
e conselheiros em todo o documento, a respectiva ata foi considerada aprovada. Dando
continuidade, seguiu ao Item IV. Apresentação de comunicações: Subitem a. do
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Conselheiro Federal representante do Estado de São Paulo: A Conselheira Federal
suplente HELENA APARECIDA AYOUB SILVA informou sobre a retomada da
discussão da Resolução 51, a partir dos encaminhamentos que haviam sido dados pela
Comissão de Harmonização. Como segundo comunicado, informou que o CAU/BR se
mobilizou quanto a notícia da venda do Palácio Capanema, marco da arquitetura
moderna no Rio de Janeiro, que em diálogo com o Ministério da Economia foi
agendada reunião com a Conselheira Federal Nadia Somekh, para discutir a
concretização da obra de restauro e os destinos do Palácio Capanema. Passou ao
Subitem b. do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas: A
Coordenadora do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do
CAU/SP – CEAU-CAU/SP ANA MARIA REIS GOES MONTEIRO informou que
na última reunião foi estabelecido a realização de seminário cuja pauta está em
discussão, para o final de novembro. Ainda apresentou atualizações sobre a Campanha
de Qualidade de Ensino e Formação, para promover a qualidade do ensino de
Arquitetura e Urbanismo. Passou ao Subitem c. da Ouvidoria: Informada a ausência
do Ouvidor do CAU/SP, Sr. Afonso Rizzi. Seguiu ao Subitem d. dos Coordenadores
das comissões permanentes: A Coordenadora da Comissão de Organização e
Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP), Conselheira ROSSELLA ROSSETTO
informou que os trabalhos da COA estão em andamento de forma regular, salientando o
trabalho junto a COA/BR relativos a alguns temas que estão em redefinição para todas
as unidades da Federação. Outro assunto é a representação do CAU/SP junto a outras
entidades, órgãos e colegiados, que em breve contará com uma deliberação sobre a
questão. A Coordenadora da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi –
CAU/SP), Conselheira RENATA ALVES SUNEGA pontuou a questão da Resolução
193, em que o CAU/BR está realizando um novo estudo, com o recebimento de
sugestões dos CAU/UFs, citando em específico proposta apresentada para pagamentos
de anuidades de pessoas físicas e jurídicas. Como parte do orçamento, informou que
serão disponibilizados setenta notebooks para os conselheiros que solicitaram meios
para participarem das reuniões com mais qualidade. Por fim, comunicou a realização de
reunião com todos os coordenadores de comissões temporárias e especiais, para tratar
do orçamento do CAU/SP 2022, no 03 de setembro. A Coordenadora da Comissão de
Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP), Conselheira ANA LUCIA
CERAVOLO informou sobre o 2º Encontro do Fórum de Coordenadores, com a
realização de três oficinas com o objetivo de aprofundar os temas do ensino e da
formação de arquitetos e urbanistas, em que será feita a sistematização das discussões
para formalização de sugestões em formato de carta endereçada ao CAU/BR para uma
ação mais efetiva do sistema CAU como um todo. A Coordenadora da Comissão de
Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP), Conselheira CAMILA MORENO
DE CAMARGO fez a comunicação sobre a participação do coordenador da Comissão
de Ética e Disciplina do CAU/BR, que apresentou as matérias prioritárias, que se
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alinham às discussões que vem sendo feitas no âmbito da Comissão de Ética do
CAU/SP. Salientou o esforço feito para avançar na elaboração de um guia de conduta
dos conselheiros, com definições de procedimentos que auxiliarão na atuação no âmbito
das comissões que participam, bem como no plenário. Pontuou ainda a iniciação de uma
discussão sobre a revisão do Código de Ética e Disciplina. A Coordenadora Comissão
de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP), Conselheira FERNANDA
MENEGARI QUERIDO comunicou sobre a realização, no dia 17 de agosto, do
primeiro webinário interno sobre relatoria de processos de infração do exercício
profissional em segunda instância. Em razão de problemas técnicos, a Coordenadora
Adjunta, Conselheira CONSUELO APARECIDA GONÇALVES GALLEGO deu
continuidade aos informes, salientando a parceria com a Comissão de ATHIS do
CAU/SP, com a realização, no dia 11 de agosto, reunião com as assessorias técnicas
sobre contribuições a respeito das responsabilidades técnicas nos trabalhos de ATHIS, e
após análise conjunta, vão buscar uma metodologia visando contribuir para um melhor
desempenho nos trabalhos. Comunicou também que no dia 16 de agosto, a coordenação
na CEO, em conjunto com a equipe técnica do CAU/SP, foi realizada reunião para tratar
dos assuntos técnicos como contribuição para o Projeto Olho Vivo da Comissão de
Fiscalização do CAU/SP. Quanto ao primeiro webinário interno sobre relatoria de
processos de infração do exercício profissional em segunda instância, informou que está
sendo feito o mapeamento das ações de ATHIS em todo o estado de São Paulo. Por fim,
comunicou sobre consulta pública aberta pelo CAU/BR, sobre o anteprojeto que altera a
Resolução 51, que estará disponível no sítio eletrônico até o dia 29 de agosto. Com
relação as Comissões Especiais, a Presidente CATHERINE OTONDO comunicou que
a Comissão de Desenvolvimento Profissional – CDP – CAU/SP e a Comissão de
Relações Institucionais – CRI-CAU/SP manifestaram-se no sentido de não haver
comunicados adicionais. Em seguida, a Coordenadora da Comissão de Política Urbana,
Ambiental e Territorial – CPUAT – CAU/SP, Conselheira MONICA ANTONIA
VIANA ressaltou que será realizada live sobre o Plano de Ação Climática do estado de
São Paulo e agenda urbana ambiental, no dia primeiro de setembro, às 17h, e explica
que essa ação é em atendimento a solicitação das representantes no Conselho Estadual
do Meio Ambiente – CONSEMA. Realização de reunião para discutir mais a fundo
questões relacionadas a implantação de usinas de recuperação de energia e também
termoeletrétricas, no sentido da necessidade de visualizar essas questões dentro do
plano, com a participação de especialistas no assunto. A Coordenadora Adjunta da
Comissão de Comunicação – CCom-CAU/SP, Conselheira ELENA OLASZEK
pontuou sobre a comunicação interna, que pode ser feita através Grupo de WhatsApp e
do Portal do Conselheiro, contando ainda com um trabalho de sistematização dos
assuntos discutidos, e em breve a divulgação de um manual para orientação dos
conselheiros. Cita ainda o acompanhamento dos planos de ação em relação as demandas
de comunicação, para que possam fazer o trabalho em conjunto. Quanto a Revista
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Móbile, informou que seria feita a apresentação ao final da reunião. A Coordenadora da
Comissão de Patrimônio Cultural – CPC – CAU/SP, Conselheira VANESSA
GAYEGO BELLO FIGUEIREDO fez um breve informe sobre o Evento do
Patrimônio, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto, iniciando com uma homenagem
aos 30 de anos do evento sobre o direito à memória, ainda uma mesa sobre patrimônio e
planejamento urbano, com a discussão sobre zonas especiais e qual a interface com a
política urbana. No segundo dia, a participação de especialistas, onde irão debater o
projeto de restauro desde a captação de recurso até a sua execução. Por fim, o
encerramento com a premiação do Edital Boas Práticas de Patrimônio, realizado o ano
anterior, reforçando o convite aos arquitetos e arquitetas para participarem do edital, que
está aberto até o dia 02 de outubro. A Coordenadora da Comissão de ATHIS –
CATHIS-CAU/SP, Conselheira FERNANDA SIMON CARDOSO reforçou sobre o
projeto de mapeamento das iniciativas de ATHIS, a ser lançado no dia 05 de setembro,
em conjunto com o lançamento do sítio eletrônico, que contará com a colaboração de
várias comissões do CAU e de organizações sociais, sendo este um projeto que auxiliará
no processo de divulgação de ATHIS no estado de São Paulo. Comunicou sobre a
participação em seminário sobre habitação e ATHIS realizado pelo CAU/BR, no último
dia 20, visando a construção conjunta de uma agenda nacional. Citou o início de
diálogos junto às prefeituras para implementação de programa de ATHIS em parceria
com o CAU. Por fim, ponderou sobre a realização de reunião com as assessorias
técnicas de São Paulo, em conjunto com a Defensoria Pública, pensando na construção
de um programa de ATHIS no munícipio de São Paulo. Quanto ao Subitem e. do
Presidente: A Vice-Presidente do CAU/SP, Conselheira POLIANA RISSO SILVA
UEDA iniciou sua fala pontuando os encaminhamentos dos trabalhos realizados pelo
território paulista, como a atuação dos escritórios descentralizados, que resultou na
sistematização de todas as demandas apresentadas e soluções propostas pelos arquitetos
e pela sociedade, que será encaminhada às coordenações das comissões e ao CEAU,
para organização da pauta do seminário a ser realizado pelo Colegiado das Entidades
Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP e contará ainda com a realização de
reunião individual com cada comissão para tratar dos planos de ação e das demandas
encaminhadas. Comunicou sobre a elaboração de convênio, visando que este seja
replicado ao máximo de municípios para estabelecer atuações de maior parceria.
Informou ainda sobre o mapeamento que vem sendo feito pelos coordenadores das
representações institucionais do CAU/SP no território, relacionando com munícipios
que não tem arquitetos ou baixo número de arquitetos, fazendo uma leitura analítica
desses dados. Comunicou ainda sobre a realização de evento denominado 2º Fórum de
Mulheres Tecnológicas e Empreendedoras, nos dias 01 e 02 de setembro, convidando a
todos a participarem. A Presidente CATHERINE OTONDO informou sobre a
participação no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e o processo de revisão e
regularização do mesmo para evitar a recorrência de um superávit. Comunicou sobre a
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realização de reuniões com presidentes de autarquias e secretários de prefeituras,
visando estabelecer parcerias de cooperação, ou protocolos de intenção de parceria, com
o intuito de valorizar o arquiteto servidor. Fez o informe que até o final do mês de
agosto seria finalizado o trabalho de revisão normativa, de acordo com o disposto
Portaria Presidencial nº 313 de 24 de junho, instruído para revisão dos atos normativos
que tratam do pagamento das verbas indenizatórias no âmbito do CAU/SP. Como
último comunicado, informou sobre a finalização do levantamento cadastral, com a
instituição de Grupo de Trabalho, que fará um estudo de ocupação da sede do CAU, à
luz do atual cenário pandêmico. Posteriormente, seguirão as instruções dadas pela
Comissão Temporária do Concurso para adequação da sede do CAU/SP. Proferiu os
agradecimentos aos conselheiros e conselheiros que estiveram presentes na última
reunião extraordinária, que resultou na análise e deliberação de dez processos constantes
da pauta. Avançou ao Item VI. ORDEM DO DIA: 1. Despacho nº 006/2021 da
Presidente ad referendum do Plenário do CAU/SP – Aprovar, ad referendum do
Plenário do CAU/SP, a Aprovação do Relatório de Gestão Integrado (RGI) do
CAU/SP - 1º Semestre 2021 com ajustes. (Origem: PRES-CAUSP): A Presidente
apresentou o Despacho nº 006/2021, de 17 de agosto de 2021, ad referendum do
Plenário do CAU/SP, que a e provou os ajustes do Relatório de Gestão Integrado (RGI)
do CAU/SP - 1° Semestre 2021, conforme alterações descritas na Deliberação n°
37/2021-CPFi-CAU/SP de 12 de agosto de 2021 que aprova o Relatório de Gestão
Integrado (RGI) do CAU/SP 1º Semestre 2021 com ajustes. Não havendo inscrições
para discussão da matéria, a Presidente CATHERINE OTONDO entrou em regime de
votação para deliberar sobre o processo apresentado. O despacho foi considerado
aprovado por aclamação. Prosseguiu ao Item 2. 1ª Reformulação do Plano de Ação e
Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2021 (Origem:
CPFi-CAU/SP) - Regime de Urgência: Após apresentação e análise do assunto em
epígrafe, a presidente CATHERINE OTONDO entrou em regime de votação para
deliberação da minuta referente ao processo em epígrafe. A votação resultou em
sessenta e cinco votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Declarando aprovada a 1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com
Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2021. Ato contínuo, a Presidente
iniciou a discussão do Item 3. Edital de ATHIS (Origem: CATHIS-CAU/SP; CDCAU/SP) - Regime de Urgência: A presidente CATHERINE OTONDO iniciou a
apresentação, em que pontua o objeto do chamamento público, que dispõe sobre a
seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria com o CAU/SP
por meio de Termo de Fomento, para o desenvolvimento e a execução de projetos de
Apoio à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), adequado ao
desenvolvimento e execução dos temas e diretrizes indicados nos lotes: Lote 01 –
Assistência Técnica em Projetos relacionados à Regularização Fundiária de Interesse
Social; Lote 02 – Assistência Técnica em Projetos Relacionados à Produção de
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Moradia; e Lote 03 – Assistência Técnica em Projetos Relacionados à Melhoria
Habitacional. Em seguida, apresentou o Item 4. Edital de Fomento - Acervo e
Memória, Difusão e Inovação (Origem: CD-CAU/SP) - Regime de Urgência: Que
trata da seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria com o
CAU/SP por meio de Termo de Fomento, para o desenvolvimento e a execução de
projetos de interesse público e relevância social que vise a difusão do conhecimento
técnico, científico e cultural e valorização da categoria profissional dos arquitetos e
urbanistas: Lote 01 - Acervo e Música; Lote 02 – Difusão; e Lote 03 – Inovação. Dando
continuidade, prosseguiu ao Item 5. Reestruturação dos cargos de gerência do
organograma do CAU/SP (Origem: CD-CAU/SP): A Presidente introduziu o
encaminhamento para análise da proposta de criação do Cargo de gerente de Escritórios
Descentralizados na estrutura organizacional do CAU/SP e estabelece outras
providências. Em seguida, a Chefe do Gabinete do CAU/SP ADRIANA PALHETA
CARDOSO iniciou a apresentação em que dispõe que o Conselho Diretor, por meio da
Deliberação nº 009/2021 - CD-CAU/SP, deve deliberar sobre o encaminhamento ao
Plenário do CAU/SP da proposta de Reestruturação dos cargos de gerência do
organograma do CAU/SP, a saber: 1. Aprovar a Gerência de Escritórios
Descentralizados: Gerência com função técnica para gerenciar as ações das unidades
regionais de forma sistêmica e integrada às áreas de atuação do CAU/SP, observando as
especificidades de cada região de acordo com os planos de trabalho regionais
elaborados pelas unidades. 2. Aprovar as atribuições do gerente de escritórios
descentralizados; 3. Extinguir as atribuições e responsabilidades previstas para o
Coordenador de Escritórios Descentralizados na Deliberação DPOSP n° 0264-07/2019;
4. Alterar os anexos I, Il e III da Deliberação DPOSP n° 0264-07/2019, que aprovou
Reestruturação Organizacional do CAU/SP. Franqueada a palavra para manifestações, o
Conselheiro JOSE ROBERTO GERALDINE JUNIOR pediu vistas ao processo para
análise de possíveis implicações, considerando eventuais conflitos com o setor de
fiscalização. Quanto ao Item 6. Edital de Boas Práticas do CAU/SP: Ensino; TFG e
Extensão (Origem: CEF/CD-CAU/SP): A Conselheira ANA PAULA PRETO
RODRIGUES NEVES passou a leitura, dispondo que o Chamamento Público tem por
objeto a seleção de trabalhos desenvolvidos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo das
Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo regulares, reconhecidas
na forma da lei e com coordenador de curso cadastrado no Sistema de Informação e
Comunicação do CAU/SP (SICCAU), para concorrerem à menção honrosa de ações e
trabalhos que se destaquem como Boas Práticas em 1) Ensino e Formação em
Arquitetura e Urbanismo, 2) Extensão Universitária e 3) Trabalhos Finais de Graduação
- TFG. Assim, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP,
autarquia federal de fiscalização profissional, instituída pela Lei Federal nº 12.378, de
31 de dezembro de 2010, no uso de suas atribuições, conforme art. 39 de seu Regimento
Interno, e conforme a Deliberação n.º 35/2021 (CD-CAU/SP) e Deliberação Plenária
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sem número de 2021, torna público o chamamento em questão, a ser realizado em
conformidade com a Legislação vigente, com as finalidades supracitadas. Não havendo
inscrições para discussão da matéria, a presidente CATHERINE OTONDO entrou em
regime de votação para deliberação do edital constante do item em discussão. A votação
resultou em sessenta e cinco votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção. Declarando aprovada a minuta e cronograma do Edital de Boas Práticas do
CAU/SP: Ensino; TFG e Extensão Universitária do CAU/SP. Seguiu ao Item 7.
Prorrogação do prazo de funcionamento da comissão processante dos Processos
Administrativos Disciplinares nº 001/2019, 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020
(Origem: CD-CAU/SP): A presidente CATHERINE OTONDO informou que o item
em epígrafe trataria da deliberação da prorrogação do prazo de funcionamento da
comissão processante instaurada para apurar eventuais irregularidades e
responsabilidades nos Processos Administrativos Disciplinares nº 001/2019, 002/2019,
003/2019,004/2019 e 001/2020 por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 29 de agosto de
2021. Em seguida, entrou em regime de votação para deliberar sobre a proposta de
prorrogação constante no item em discussão. Estando impedidos os conselheiros Maria
Alice Gaiotto, Jose Roberto Geraldine Junior, Marcia Helena Souza da Silva e Paulo
Marcio Filomeno Mantovani, registrou que a votação resultou em sessenta e quatro
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Declarando aprovada a
prorrogação do prazo de funcionamento da comissão processante dos Processos
Administrativos Disciplinares nº 001/2019, 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020.
Prosseguiu ao Item 8. Assuntos Gerais: A Conselheira PAULA FERNANDA FARIA
RODRIGUES realizou a apresentação do novo editorial da Revista Móbile, feito pela
Comissão de Comunicação – CCom-CAU/SP, através da Subcomissão da Revista
Móbile. Em seguida, franqueada a palavra para manifestações, o Conselheiro VICTOR
CHINAGLIA JUNIOR rememorou a equipe que participou da concepção da Revista
Móbile, parabenizando a atual condução do projeto. O Conselheiro SORIEDEM
RODRIGUES parabenizou os trabalhos em desenvolvimento para aperfeiçoar a
Revista Móbile, afirmando que o universo de consulta aos conselheiros está abaixo do
necessário para uma melhor operacionalização da mesma. A Conselheira PAULA
FERNANDA FARIA RODRIGUES afirmou que a pesquisa norteou os trabalhos,
sendo classificado como um recorte do momento, não sendo um solidificador do
conteúdo da revista. A Conselheira MARIA ALICE GAIOTTO evidenciou a ausência
de participação nas pesquisas, fazendo um breve histórico dos trabalhos realizados para
a publicação da Revista Móbile. Informou sobre evento de ensino de Desenho Universal
a ser realizado pela CTA, com a proposta de trazer dois especialistas, afirmando se
tratar de um tema complexo e pertinente ao atual momento. A Conselheira ANGELA
GOLIN ressaltou a importância da Revista Móbile, e dos processos de remodelações,
incluindo a colaboração dos conselheiros de forma efetiva. O Conselheiro
FERNANDO NETTO enalteceu os trabalhos feitos pela Conselheira Paula Fernanda
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Faria Rodrigues para a estruturação da Revista Móbile. Iniciando os Comunicados das
Comissões Temporárias: A Coordenadora da Comissão Temporária de BIM (Building
Information Modeling/Modelagem da Informação da Construção) do CAU/SP –
CTBIM-CAU/SP, Conselheira ANA PAULA PRETO RODRIGUES NEVES
informou que a Comissão Temporária de BIM iniciou sua atuação no mês de maio,
agradecendo todos os membros pela condução dos trabalhos. Dessa forma, a Comissão
de BIM tem recebido demandas de arquitetos que afirmam receber pressões indevidas
por parte de empresas de software que supostamente estão utilizando políticas de preço
e licenças em desacordo cm a Lei de Defesa do Consumidor, praticando ações abusivas
e que tendem a coerção dos profissionais, o que poderia caracterizar práticas de abuso
de poder econômico, fato que potencialmente tem atrapalhado a realização de seus
trabalhos. Desta forma, o Grupo de BIM propõe evento aberto para a discussão do tema,
a ser realizado em 2022, com a possibilidade de participação de todos. A Coordenadora
da Comissão Temporária de Acessibilidade do CAU/SP – CTA-CAU/SP, Conselheira
MARIA ALICE GAIOTTO desculpou-se pelo não envio do relatório na plenária
anterior. Em seguida, fazendo destaque dos três memorandos dos trabalhos que vem
sendo desenvolvidos pela CTA. Sendo o primeiro que trata da acessibilidade e sua
transversalidade com as outras comissões do CAU/SP, e estão aguardando a devolutiva
de cada comissão para propor atividades para a continuidade da CTA em 2020. Quanto
ao Memorando nº 02, informa que está sendo estudado pela COA e CCom, a alteração
da fonte utilizada nos documentos do CAU/SP, visando atender pessoas com dislexia
que tem problemas sérios para leitura na serifa citada. Com relação ao Memorando nº
03, informou que trata de manifestação da CTA sobre a declaração do Ministro de
Educação, Milton Ribeiro, em que afirma que o aprendizado é prejudicado com a
inclusão de PCDs (pessoas com deficiência) em salas das escolas públicas. Por fim,
informa que estão aguardando a assinatura do Termo de Cooperação entre CAU/SP e a
Secretaria das Pessoas com Deficiência, para viabilizar o primeiro evento online
proposto sobre Desenho Universal: O novo rumo para a arquitetura 21. Retomando o
Item V. Comunicados dos conselheiros: A Conselheira FERNANDA MENEGARI
QUERIDO manifestou-se no sentido de enaltecer os trabalhos realizados no
desenvolvimento e construção da Revista Móbile, evidenciando que há um objetivo
comum no CAU/SP, de buscar melhorias nos trabalhos dos arquitetos e arquitetas. Em
seguida, ponderou sobre colocações feitas no pleno no sentido de desconsiderar os
trabalhos e posicionamentos de mulheres no Conselho, solicitando que os trabalhos
devem se ater ao propósito do CAU/SP. A Conselheira MARIA STELLA TEDESCO
BERTASO ponderou sobre o primoroso trabalho realizado na construção da Revista
Móbile, feito também de forma inclusiva. A Conselheira DEBORA TOGNOZZI
LOPES parabenizou todas as comissões pelos trabalhos que vem sendo desenvolvidos,
em especial a CPUAT pela iniciativa de realização do evento online, a ser realizado no
dia primeiro de setembro. Comunicou que a Regional de São José dos Campos apoia as
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temáticas, em especial a relevante discussão sobre a importância do uso de energias
renováveis, tendo em vista o atual cenário de tentativas de implantação de termoelétrica
pelo Poder Público, afirmando que este é um grande retrocesso. Superada a pauta, a
Presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO declarou encerrada a Oitava
Reunião Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP do
ano de dois mil e vinte e um, agradecendo a participação e a colaboração de todos.
Assinado de

CATHERINE OTONDO
Presidente
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