Ata da 9ª Reunião Plenária Ordinária de 2021
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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Às quatorze horas do trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um,
por meio de videoconferência, teve início a Nona 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 CATHERINE OTONDO. A lista de presença foi
assinada por sessenta e nove participantes, dos quais sessenta e seis conselheiros
titulares e três suplentes de conselheiros no exercício da titularidade, sendo estes as
senhoras e os senhores: Renato Matti Malki; Lisa Silva Amorim; e Dania Brajato. A
presidente confirmou o quórum regimental para dar início aos trabalhos. Em seguida,
avançou ao item de abertura, fazendo 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 8º Reunião Plenária Ordinária e da 22ª Reunião
Plenária Extraordinária. 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 Vice-presidente; e. da Presidente e; f. da Conselheira
Federal representante do Estado de São Paulo. VI. ORDEM DO DIA: Despacho nº
007/2021 da Presidente ad referendum do Plenário do CAU/SP que aprovou, ad
referendum do Plenário do CAU/SP, a Aprovação do Relatório de Gestão Integrado
(RGI) do CAU/SP - 2020 com ajustes. (Origem: PRES-CAUSP). 1. Relatório de pedido
de vista - conselheiro relator José Roberto Geraldine Junior: Reestruturação dos cargos
de gerência do organograma do CAU/SP (Origem: CD - CAU/SP). 2. Processo
Administrativo Disciplinar n° 001/2019 - nomeação de conselheiro defensor dativo
(Origem: Comissão Processante PAD nº 001/20219). 3. Manual de Representação do
CAU/SP (Origem: COA-CAU/SP; CPFI-CAU/SP; CD- CAU/SP). 4. VIII. Assuntos de
interesse geral: Informes Comissões Temporárias. V. Comunicados dos conselheiros.
Ato contínuo, passou ao Item III. Discussão e aprovação da ata da 8º Reunião
Plenária Ordinária e da 2ª Reunião Plenária Extraordinária: Não havendo
retificações ao seu conteúdo, as respectivas atas foram consideradas aprovadas por
aclamação. Prosseguiu ao Item IV. Apresentação de comunicações: Quanto ao
Subitem a. do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas: A
Coordenadora do CEAU-CAU/SP ANA MARIA REIS GOES MONTEIRO
convidou a todos para participarem do Seminário do CEAU/CEF, a ser realizado no
mês de dezembro, com a temática de Formação, Ensino e Prática Profissional,
informando que o detalhamento seria encaminhado posteriormente. Seguiu ao Subitem
b. da Ouvidoria: Foi informado que estão em processo de nomeação para o novo
ouvidor, após a saída do Sr. Affonso Risi. Quanto ao Subitem c. dos Coordenadores
das comissões permanentes: A Coordenadora da Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP), Conselheira RENATA ALVES SUNEGA
destacou que continuam fazendo a conciliação do setor de finanças, tratando atualmente
Ata da 9ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 do CAU/SP – Página 1 de 9

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

dos contratos. Informou que foi recebido do CAU/BR, a minuta de projeção da receita
de arrecadação de 2022, que será utilizada para o planejamento orçamentário.
Comunicou que foi feita uma atualização do cronograma da prestação de contas de
2020, e em relação a etapa de auditoria externa do CAU/BR houve prorrogação de 18 de
outubro a 17 de dezembro. Acrescentou que houve continuidade do processo de
cobrança de multas de infração, em que detectaram que não haviam sido cobradas
etapas seguintes. Em relação ao orçamento de 2022, agradeceu a todos os
coordenadores pelo envio dos planos de ações de todas as comissões, estando na etapa
de contabilizar e proceder a montagem do orçamento. A Coordenadora da Comissão de
Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP), Conselheira ANGELA GOLIN acrescentou
que após o envio das comunicações foi realizada a primeira palestra do projeto
Profissão Arquiteto, no formato virtual, da Faculdade de Araras, coordenada pela
conselheira Adriana Corsini, obtendo um bom retorno. Contando com a solicitação para
realização de mais quatro outras palestras, também no modelo virtual, para o mês de
outubro. Afirma que o projeto Profissão Arquiteto visa combater o exercício ilegal da
profissão por estudantes. A Coordenadora adjunta da Comissão de Comunicação
(CCom-CAU/SP), Conselheira ELENA OLASZEK informou que a Comissão
trabalhou no último mês na revista Móbile, estando aberto o chamamento para aqueles
que quiserem participar do conselho editorial de sua próxima edição, com o tema
‘invisibilidades’. Discutiram também a questão da linguagem a ser utilizada no CAU
São Paulo, ficando acordado, por unanimidade, a utilização em todos os canais de
comunicação do CAU/SP de linguagem inclusiva, possibilitado uma ampla participação
nos trabalhos do CAU. Acrescentou que, em caráter de emergência, foi determinada a
utilização de tradutor de Libras em todas as reuniões veiculados no canal do YouTube
do Conselho. A Coordenadora da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial
(CPUAT – CAU/SP), Conselheira MONICA ANTONIA VIANA destacou que
realizaram, no dia 22 de setembro, reunião com o Ministério Público de São Paulo, em
conjunto com a Vice-Presidente do CAU/SP Poliana Risso Silva Ueda e com a
coordenadora de Fiscalização Ângela Golin, para tratar das inúmeras denúncias
relacionadas aos municípios, tanto de não cumprimento da gestão democrática, como de
instrumentos do Estatuto das Cidades, afirmando que muitas destas questões não dizem
respeito necessariamente ao CAU e às comissões, mas principalmente ao Ministério
Público, havendo uma discussão no sentido de construir procedimentos para encaminhar
estas denúncias ao MP, bem como a possibilidade de estabelecimento de um convênio.
Informou ainda que a CPUAT representou o CAU na reunião do CAU Educa, na
CPUA/BR, afirmando ser um programa importante para levar formação urbanística para
as escolas fundamentais, sendo aventada a possibilidade de criar uma parceria com o
CEF para replicar este modelo de programa no estado de São Paulo. Comunicou
também sobre o encerramento do Fórum SP 21, que contou com o Plano Diretor
Estratégico de São Paulo, convidando a todos a participarem, no dia 01 de outubro. Por
fim, salientou que estão promovendo o primeiro ciclo de debates sobre políticas urbanas
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ambientais e territoriais à luz do Estatuto das Cidades e do Estatuto da Metrópole,
previstos para os dias 03, 04 e 08 de novembro, estando em processo de finalização da
programação que, em breve, será publicizada, convidando a todos para participarem. A
Coordenadora da Comissão de Patrimônio Cultural (CPC – CAU/SP), Conselheira
VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO fez o informe sobre a realização do
evento relacionado a Patrimônio nos dias 30 e 31 de agosto, sendo o 1º encontro sobre
patrimônio, arquitetura e urbanismo, salientando o saldo positivo sobre o evento,
compartilhou ainda que no ato da inscrição do evento foi disponibilizado questionário
em que foi possível coletar dados importantes. Com a solicitação para que seja circulado
um relatório sobre o evento e sobre as respostas da pesquisa para todos os conselheiros
e conselheiras, e que também fosse encaminhado para as comissões, destacando a
questão abordada sobre o ensino de patrimônio, em que setenta por cento das respostas
de profissionais já formados identificaram que a formação para atuar no campo
profissional do patrimônio seria insuficiente, afirmando ser alarmante. Podendo ser um
tema para que seja trabalhado no Conselho junto à Comissão de Ensino. Destacou outro
item da pesquisa, sobre as ações que arquitetos e arquitetas desejariam que o CAU
fizesse quanto ao tema patrimônio, despontando nas respostas quatro assuntos: cursos,
eventos, fomento e divulgação dos patrimônios, tendo inclusive no plano de ação
previsto ações para essas questões. Solicitou que o pleno analisasse a pesquisa,
possibilitando que possam direcionar respostas do Conselho a esses anseios encontrados
através da mesma. A Coordenadora Adjunta da Comissão de Desenvolvimento
Profissional (CDP – CAU/SP), Conselheira MARCIA HELENA SOUZA DA SILVA
fez o informe de que a CDP está focada na organização de Seminário Internacional para
tratar do profissional arquiteto no setor público, a ser realizado no mês de novembro,
com realização de reunião extraordinária para dar continuidade ao trabalho. A
Coordenadora da Comissão de Relações Institucionais (CRI-CAU/SP), Conselheira
MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA informou sobre uma série de
questionamentos apresentados sobre o tempo de análise dos pedidos de apoio
institucional na Comissão de Relações Institucionais, com a deliberação n.º 12/2021, em
que foi decidido que seria no máximo sessenta dias para análise, solicitando que todos
que tiverem interesse em algum evento que enviem para a CRI observando o prazo
determinado, e que seja feito através do preenchimento de formulário constante no sítio
eletrônico do CAU. Solicitou ainda uma observação quanto aos eventos, que devem ser
diretamente relacionados a arquitetura e urbanismo. Por fim, pontuou sobre a realização
de oficina do SEBRAE, no dia 19 de outubro, das 19h às 21h, para tratar de assuntos
financeiros, como a precificação dos serviços de arquitetura. Retomando a palavra após
problemas técnicos, a Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP
(CEP – CAU/SP), Conselheira FERNANDA MENEGARI QUERIDO fez o informe
sobre a atualização do site das conselheiras e dos conselheiros, estando disponíveis os
materiais sobre os webinários de relatoria de processos de fiscalização, rememorando
que é um ambiente acessado apenas por conselheiros, com utilização de e-mail
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institucional. Comunicou que a Presidência solicitou participação em reunião com a
Junta Comercial do Estado São Paulo – JUCESP, que teve a intenção de fomentar um
convênio com o objetivo de reduzir os processos de fiscalização e os passivos de
empresas não registradas no CAU, e também com o objetivo de haver troca de banco de
dados de um conjunto integrado entre CAU e empresas, contando atualmente com 165
processos abertos por ausência de registro de PJ no CAU. Salientou também sobre a
análise de memorando da Comunicação Temporário de Cessibilidade, que solicitou
alteração na declaração de acessibilidade do formulário de RRT, não havendo consenso
dentro da Comissão sobre o assunto, este foi retirado de pauta, entretanto, informou que
será discutido com a nova Comissão. Também analisaram a minuta de resolução que
alterou a Resolução 51, informou que a CEP não teve tempo hábil para agendar reunião
extraordinária para encaminhar a questão. Discutiram a cobrança de SS para os projetos
em outros domicílios fiscais, assunto encaminhado para a Comissão Temporária
Parlamentar para dar as devidas providências. Por fim, pontuou o fechamento do Plano
de Ação de 2022, que além de capacitações, serão realizadas comunicações da CEP e
publicações, propuseram uma ação para construção de composição de custos para
serviço de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social – ATHIS, para
delimitar os critérios para uso da calculadora de honorários, solicitando a contribuição
do CEAU e da Comissão de ATHIS a questão. Seguiu ao Subitem d. da Vice
Presidente: A Vice-Presidente do CAU/SP, Conselheira POLIANA RISSO SILVA
UEDA fez um breve panorama dos processos nas regionais, após a retomada da
atividade presencial e atendimento por agendamento, informou que foi concluído a
contratação das vans para dar início ao programa CAU Itinerante, com atendimento na
capital e Baixada Santista, e a cada duas regionais, em São José do Rio Preto,
Campinas, Bauru, São José dos Campos e na capital, possibilitando a ampliação dos
trabalhos do CAU. Com relação a coleta biométrica, informou que estão passando pela
substituição dos equipamentos para também realizar as coletas biométricas no território,
além da sede. Quanto aos coordenadores regionais, comunicou que têm atuado
continuamente em visitas às prefeituras, associações e demais entidades de arquitetos,
urbanistas e engenheiros, com o intuito de manter a abertura do CAU e a importância de
haver um elo de cooperação ampliado para destinar as ações propostas pelas comissões.
Para os próximos meses, pontuou que estão previstas para outubro, novembro e
dezembro, ações através de integração dos projetos das comissões. Ainda este ano, a
realização de ações presenciais, contando com a elaboração de um cronograma de
trabalho anual para todo o território. Quanto ao Subitem e. da Presidente: A Presidente
do CAU/SP CATHERINE OTONDO informou que foi formalizado um contrato para
empresa que fará o planejamento estratégico de 2021 a 2023, selecionada através de
licitação, contando ainda com um plano de trabalho que será feito em quatro meses,
com foco especial no planejamento das comissões, utilizando tudo que está sendo
produzido e criando ferramentas para que consigam consolidar os projetos e,
posteriormente, sejam implementados planos táticos e metodologias. Citou os convênios
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e parcerias de boas práticas de ensino, boas práticas de patrimônio, ATHIS e o acervo e
memória, difusão e inovação, com a resposta à 92 questões, aguardando a chegada dos
envelopes das regionais para dar início aos trabalhos de análise de cada projeto. Quanto
ao Chamamento Público 006 de 2020, informou que já foram homologados 16 projetos,
com o encerramento de 14, salientou que a prestação de contas ainda está acontecendo,
se encerrando no dia 15 de outubro. No total, foram investidos R$ 2.810.575,00. Quanto
a Assessoria de Projetos Especiais, montada para tratar de questões relacionadas a T.I. e
informática, explicitou que foi realizada uma integração automatizada da folha de
pagamento e da contabilidade, e que estão em processo organizativo junto ao SICCAU
para prover novas formas de pagamento das contas, como boletos, QrCode e PIX, com a
previsão de implantação até no final deste ano. Cita ainda a tramitação de processos de
fluxos pelo Conselho através de uma solução eletrônica de informação, que também
será implantada ainda este ano, com projetos de inteligência de dados, uma integração
automática de informações de receitas do SICCAU para a contabilidade, fazendo a
transmissão de dados automaticamente. Também em processo de elaboração a nova
minuta para a Resolução 126, que regulamenta o compartilhamento entre o CAU/BR e
os CAUs/UF, na nova gestão, para manutenção, evolução e despesas relativas aos
Centros de Serviços Compartilhados. Quanto a gerência administrativa, noticia que
estão sendo regularizados todos os contratos fiscais, estabelecendo uma nova equipe de
gestão para gerir os contratos, realizando ainda levantamento da situação vacinal de
toda equipe para organizar o retorno gradual dos trabalhos, contando com a distribuição
de EPIs para as áreas de fiscalização, e ainda estudo para dar sequência ao concurso
público de funcionários para o CAU, com a eventual criação de uma futura figura, que
seria o auxiliar de fiscalização, demanda que está sendo requerida pela Fiscalização.
Quanto a fiscalização, informou que foi montado um GT no CAU/BR para estudar a
Resolução 98, que trata do Plano de Nacional de Fiscalização, e a funcionária Fernando
Leite foi indicada para coordenar esse GT, parabenizando-a e desejando um bom
trabalho. Com relação a comunicação, salientou sobre a necessidade de aproximação à
Agência de Comunicação, expressando que têm sido feito um trabalho genérico,
distante daquilo que é almejado para uma comunicação direta com os arquitetos em
termos de linguagem, com a necessidade de rever as formas de trabalho. Em seguida,
explicitou que no mês de outubro comemora-se o Dia Mundial da Arquitetura e também
o Dia Mundial das Cidades, e o CAU/SP e o CAU/BR estão desenvolvendo várias
atividades, que serão publicizadas via redes sociais e pelo newsletter. Da Gerência
Técnica, informa a retomada das fiscalizações de maneira mais proativa, com mudanças
no sistema de informação mais próximo às necessidades, com atendimento ao público
ampliado, das 9h às 18h, às segundas, quartas e sextas-feiras, atendimento presencial
direcionado, sobretudo, a coleta biométrica para emissão da carteirinha, salientando que
até o dia 24 de agosto foram contabilizadas a emissão de 100 carteirinhas no CAU.
Quanto ao Ensino e Formação, informou que estão dando continuidade ao processo de
integração e fortalecimento das atividades técnicas do setor, com mudança na equipe
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com vistas na melhoria dos fluxos do atendimento. O exercício profissional tem
trabalhado muito junto CEP para elaboração de propostas da revisão da Resolução 21,
que define os grupos de atividades dos profissionais arquitetos e urbanistas, ampliando
em tais atribuições. Disponibilização de atestado de atestado para auxiliar os
profissionais nas solicitações como aprovação de certificados. Cientificou o pleno sobre
dois pedidos de licença, da suplente de conselheira Maria Stella Tedesco, que se
ausentará dos dia 30 de setembro ao dia 29 de novembro, e a Conselheira Nallígia
Tavares, que se ausentará do dia 30 de setembro ao dia 31 de dezembro. Apresentou
atualizações sobre o processo de ocupação da nova sede do CAU/SP, com a definição
da Câmara Técnica da gestão anterior que determinou um termo de referência para
contratação de levantamento planialtimétrico, e que estão formulando o Termo de
Referência da contratação de empresa responsável através de concurso. Comunicou que
o CAU/SP participou do Fórum dos Presidentes e da reunião ampliada com o CAU/BR,
em que discutiram, em especial, a questão da alteração da Resolução nº 51/2013, que
define as atribuições privativas e compartilhadas de arquitetos e urbanistas, fazendo um
breve resumo sobre o assunto. Informou que a atual gestão do CAU/BR optou por fazer
uma revisão do texto, atendendo ao pedido de todas as entidades, e retirando a palavra
‘privativa’ da Resolução nº 51. Informou ainda que o CAU Brasil abriu uma consulta
pública, no intuito de receber contribuições para anteprojeto que propõe alterações na
Resolução nº 51/2013. Se aprovadas, tais alterações irão favorecer a retirada de
tramitação, na Câmara dos Deputados, que propõe sustar por inteiro os efeitos da
Resolução supracitada. Acrescentou que, em diálogo com direção do CAU Brasil, seu
autor, o deputado Ricardo Izar, mostrou-se sensível a esta ideia. Prosseguiu ao Subitem
f. da Conselheira Federal representante do Estado de São Paulo: Não houve. Ato
contínuo, seguiu ao Item VI. ORDEM DO DIA: iniciando pelo Despacho nº 007/2021
da Presidente ad referendum do Plenário do CAU/SP que aprovou, ad referendum
do Plenário do CAU/SP, a Aprovação do Relatório de Gestão Integrado (RGI) do
CAU/SP - 2020 com ajustes. (Origem: PRES-CAUSP): Após leitura e explanação
sobre os ajustes, a Presidente entrou em regime de votação para deliberar sobre o ad
referendum do Plenário do CAU/SP, a Aprovação do Relatório de Gestão Integrado
(RGI) do CAU/SP - 2020 com as modificações apresentadas. para definição das
coordenações de acordo com as indicações. Não havendo manifestações contrárias, o ad
referendum do Plenário do CAU/SP foi considerado aprovado por aclamação. Avançou
ao Item 1. Relatório de pedido de vista - conselheiro relator José Roberto
Geraldine Junior: Reestruturação dos cargos de gerência do organograma do
CAU/SP (Origem: CD - CAU/SP): Realizadas as explicações pelo conselheiro relator
JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR, e feita a leitura do relatório de pedido de
vista da deliberação sobre a proposta de reestruturação dos cargos de gerência do
organograma do CAU/SP, com a extinção do cargo de Gerente Geral e criação do cargo
de Gerente de Escritórios Descentralizados, de acordo com os termos apresentados, a
palavra foi franqueada para discussão da matéria, a conselheira VANESSA GAYEGO
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BELLO FIGUEIREDO pediu vistas ao processo, afirmando poder contribuir
diretamente, em razão de sua experiência com a questão da gestão descentralizada.
Prosseguiu ao Item 2. Processo Administrativo Disciplinar n° 001/2019 - nomeação
de conselheiro defensor dativo (Origem: Comissão Processante PAD nº 001/20219):
A Conselheira RENATA ALVES SUNEGA candidatou-se para ocupar a vaga. Os
conselheiros Maria Alice Gaiotto, Paulo Marcio Filomeno Mantovani, Marcia Helena
Souza da Silva e Jose Roberto Geraldine Junior se declaram impedidos de votar neste
processo. Em seguida, a Presidente entrou em regime de votação da matéria, ficando
designada a Conselheira Renata Alves Sunega como defensora dativa no Processo
Administrativo Disciplinar n° 001/2019, com sessenta e dois votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhum voto de abstenção. Seguiu ao Item 3. Item Manual de
Representação do CAU/SP (Origem: COA-CAU/SP; CPFI-CAU/SP; CDCAU/SP): A Vice-Presidente POLIANA RISSO SILVA UEDA fez a apresentação do
Manual de Representação do CAU/SP, que trata da representação do CAU São Paulo
em vagas de colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais que se reúnam de
forma regular e tratem de questões de exercício profissional referentes à Arquitetura e
Urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua jurisdição.
Visando a normatização da representação a ser seguida por Arquitetos e Urbanistas
designados pelo CAU/SP em tais instâncias, com o objetivo de promover o
fortalecimento das dimensões representativa, participativa e de transparência do
CAU/SP. Após discussão da matéria, a Presidente CATHERINE OTONDO entrou em
regime de votação para deliberar sobre o Manual de Representação do CAU/SP
apresentado, sendo considerado aprovado com cinquenta e quatro votos favoráveis,
nove votos contrários e nenhum voto de abstenção. Retornando ao Item 1, que trata do
pedido de vista feito pela Conselheira Vanessa Gayego Bello Figueiredo ao relatório de
pedido de vista apresentado pelo conselheiro relator José Roberto Geraldine Junior,
sobre a reestruturação dos cargos de gerência do organograma do CAU/SP, a
Conselheira VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO fez a leitura do seu
relatório, apresentando voto favorável pela criação do cargo de Gerente dos Escritórios
Descentralizados, com a definição de que seja ocupado por Arquiteto e Urbanista com
experiência em coordenação/gestão de equipes. Salientando que sua proposta levou em
consideração o relato feito pelo Conselho Diretor e o conteúdo do pedido de vistas
anterior. Após discussão da matéria, não havendo manifestações contrárias, a Presidente
CATHERINE OTONDO entrou em regime de deliberação para votar sobre o relatório
apresentado, sendo registrados cinquenta e três votos favoráveis, nenhum voto contrário
e nenhum voto de abstenção. Declarando aprovada a proposta de reestruturação dos
cargos de gerência do organograma do CAU/SP, com a extinção do cargo de Gerente
Geral e criação do cargo de Gerente de Escritórios Descentralizados, de acordo com os
termos apresentados. Avançou ao Item 4. VIII. Assuntos de interesse geral: Informes
Comissões Temporárias: A Coordenadora da Comissão Temporária de Acessibilidade
do CAU/SP – CTA-CAU/SP, Conselheira MARIA ALICE GAIOTTO pontuou o
Ata da 9ª Reunião Plenária Ordinária de 2021 do CAU/SP – Página 7 de 9

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Memorando 01 da CTA, de 28 de julho, que foi encaminhado a todos os coordenadores,
agradecendo as comissões pelo pronto envio das respostas, solicitando aquelas que não
o fizeram, que encaminhassem suas respostas de forma célere, parabenizando pela
plenária e pelo trabalho em desenvolvimento pelo CAU. A Coordenadora da Comissão
Temporária de Equidade e Diversidade do CAU/SP – CTED-CAU/SP, Conselheira
LEDA MARIA LAMANNA FERRAZ ROSA VAN BODEGRAVEN informou
sobre a realização de reunião sobre as solicitações que foram feitas ao Conselho
Diretor e a Presidência para conhecimento de trabalhos na área de diversidade e de
equidade, tendo sido realizada reunião na última segunda-feira com FIESP, com o
Comitê de Responsabilidade Social, contando com a participação de sua diretora, que
também é vice-presidente do Conselho Feminino da FIESP, que apresentou todo
trabalho que está sendo feito na instituição, mantendo o diálogo para desenvolvimento
de trabalhos que possam ser realizados em conjunto na área da indústria, englobando
todos os arquitetos e urbanistas dentro da questão abrangida. Seguiu ao Item V.
Comunicados dos conselheiros: O Conselheiro DANIEL PASSOS PROENÇA
registrou que faria a justificativa do seu voto contrário na última votação, item 3. A
Conselheira VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO salientou que a proposta
feita pela Conselheira Márcia Mallet Machado de Moura, de que algumas matérias
passem pelas comissões seria inócua, uma vez que sobrecarregaria as comissões com
pautas que não são necessariamente afetas a sua área e ainda causaria o esvaziamento do
plenário. Corroborando que podem discutir matérias sem a utilização do pedido de
vistas. A Conselheira MÁRCIA MALLET MACHADO DE MOURA afirmou que
sua proposta seria para a implementação da figura do destaque, possibilitando fazer a
discussão em plenário ou o encaminhamento para as comissões para esclarecimentos. A
Conselheira FERNANDA MENEGARI QUERIDO pontuou sobre a utilização da
ferramenta do pedido de vistas que provoca uma demora no procedimento de aprovação
no Conselho, uma vez que há a possibilidade de fazer contribuições através do diálogo.
Salientou também sobre a necessidade de haver uma melhor articulação das comissões
com as demais instâncias do CAU/SP, para que possam de fato trabalhar com
planejamento estratégico das ações. O Conselheiro SORIEDEM RODRIGUES
corroborou com as colocações no sentido de propiciar melhorias nos processos do CAU,
sendo importante que as comissões colaborem de forma transversal, mantendo um
diálogo amplo. Encerramento: Não havendo mais assuntos a serem tratados, a
Presidente do CAU/SP, CATHERINE OTONDO declarou encerrada a Nona 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 forma

CATHERINE OTONDO
Presidente
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Histórico da votação: Reunião Plenária Ordinária Nº: 10/2021

Data: 28/10/2021

Matéria em votação: Item III. Discussão e aprovação da ata da 9ª reunião plenária ordinária de
2021.
Resultado da votação: Aprovada por aclamação, sem manifestações contrárias.

Secretária: Renata da Rocha Gonçalves

Presidente: Catherine Otondo

ANEXO – DECLARAÇÃO DE VOTO POR ESCRITO
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