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ATA DA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO/ CAU-SP 2 

São José dos Campos, 12 de setembro de 2013. 3 

Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, as quatorze horas, reuniu-se o 4 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, nas dependências da 5 

UNIVAP, Campus Urbanova, situada na Avenida Shishima Hifumi, 2911, Bairro Urbanova, 6 

CEP:12244-000, São José dos Campos/SP, no Auditório Cinza do prédio da FEAU – 7 

Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Bloco 10, sob a Presidência do 8 

Arquiteto e Urbanista, Afonso Celso Bueno Monteiro. O Presidente chamou para compor 9 

a mesa e assessorar os trabalhos o Vice-Presidente, Gustavo Ramos Melo, o Diretor 10 

Financeiro, Éder da Silva e os convidados, Walter Brandt, Presidente do IAB de São José 11 

dos Campos e Giuliana Fisbeyn, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos 12 

de São José dos Campos. A Sessão Plenária iniciou com a presença de 27 (vinte e sete) 13 

Conselheiros; sendo 23 (vinte e três) Conselheiros Titulares e 4 (quatro) Suplentes. 14 

Encontravam-se no exercício da titularidade 04 (quatro) Suplentes, os Conselheiros Silvio 15 

Heilbut, João Antônio Danielson Garcia, Altamir Clodoaldo da Fonseca e Daniela Moreli de 16 

Lima, e 11 (onze) foram os convidados presentes. As listas de presença seguem anexas a 17 

esta Ata. ÍTEM 1-VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: Verificado o quórum de 27 Conselheiros 18 

entre Titulares e Suplentes no exercício da titularidade, o Presidente do CAU/SP saudou 19 

todos os presentes e iniciou a Sessão Plenária agradecendo a direção da UNIVAP, na 20 

figura de Minoro Takatori, que viabilizou o espaço para a reunião extraordinária. ÍTEM 2-21 

ABERTURA DA REUNIÃO-ÍTEM 3-HINO NACIONAL: O Presidente solicitou a todos que 22 

ficassem de pé para a execução do Hino Nacional. Após o Hino Nacional Brasileiro, o 23 

Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro passou a palavra para o Sr.Walter Brandt, 24 

Presidente do núcleo do IAB de São José dos Campos. O Presidente do IAB, Walter 25 

Brandt, agradeceu a presença de todos e disse ser um prazer receber a Sessão Plenária do 26 

CAU/SP e sobre a importância em ter uma reunião do Conselho de Arquitetura e 27 

Urbanismo de SP em São José dos Campos. Como representante da Associação de 28 

Engenheiros e Arquitetos e Presidente do IAB ele reforçou o pedido ao Presidente Afonso 29 

em ter uma sede Regional do CAU/SP em São José dos Campos, área do Vale do Paraíba 30 

com 2 milhões de pessoas, 5 mil profissionais e um polo tecnológico do país. Em seguida 31 

o Presidente passou a palavra para a representante da Associação dos Engenheiros e 32 

Arquitetos de São José dos Campos, Juliana Fisbeyn, que agradeceu a presença de todos e 33 

reforçou a importância em ter uma regional do CAU/SP no Vale do Paraíba pela 34 

praticidade e presença física em um núcleo com alta densidade de profissionais. Juliana 35 

Fisbeyn se disponibilizou para ajudar diante de quaisquer necessidades que o CAU/SP 36 

venha ter na cidade e desejou boa plenária. O Presidente agradeceu a presença do 37 

Arquiteto Célio, da Associação de Cruzeiro, prestigiando a Sessão Plenária. ÍTEM 4-38 

Palavra do Presidente: O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro informou sobre a 39 

existência da página do CAU/SP no Facebook, assim o CAU/SP passou a ter mais um canal 40 

de comunicação com os profissionais, Conselheiros e a comunidade, e está aberto para 41 

sugestões, críticas e elogios. 2) O Presidente informou que no próximo Sábado, 42 

14/09/2013, haverá o Seminário de Planejamento Estratégico do CAU/SP. Para tal 43 

demanda, a criação da identidade organizacional do CAU/SP, foi criada uma Comissão 44 

especial que fez um termo de referência, desse termo uma licitação onde a FIA/USP 45 

ganhou e está responsável em desenvolver o perfil organizacional do CAU/SP. Segundo o 46 
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Presidente, esse será um Seminário em que os Conselheiros Titulares e Suplentes irão 47 

discutir e desenhar a Missão, Visão e Valores do CAU/SP para o futuro e para a sociedade. 48 

Será aberto aos Conselheiros Titulares e Suplentes e ocorrerá na Anhembi Morumbi, na 49 

Avenida Paulista 2000, das 9h as 18h, dia 14 de setembro de 2013. O Vice-Presidente 50 

Gustavo Ramos Melo, com a palavra, cumprimentou todos, informou sobre o 51 

desabamento em São Mateus e o trabalho do CAU/SP com a Comissão Especial de 52 

Acontecimentos de Repercussão Pública, que tomou as devidas providências e cuidados 53 

ao tratar o assunto com discrição e assim não passar informações equivocadas. A 54 

Comissão formada pelos Conselheiros Ana Maria Biazzi, Marcia Mallet, Bruno Ghizelini, 55 

João Carlos Correia, Luciana Rando e a equipe de comunicação, responderam e se 56 

posicionaram da forma ética que o assunto precisava no momento. 2) O Vice-Presidente 57 

informou sobre o Concret Show, onde o CAU/SP esteve presente com ponto de coleta de 58 

dados, e da exposição Predial TEC, feira de automação, onde também haverá um ponto 59 

de coleta de dados e informações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para os 60 

profissionais. O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro retomou o assunto do 61 

desabamento dizendo que houve manifestação para que o CAU/SP fizesse algo concreto 62 

contra uma das arquitetas que apareceu nas reportagens. Porém, no manual de 63 

fiscalização do CAU/BR, há um rito processual que deve ser seguido e, segundo o 64 

Presidente do CAU/SP, com todo cuidado as ações serão executadas, sem que este 65 

processo tenha motivos para ser anulado. O CAU/SP tomará as medidas contra os 66 

envolvidos e como foi o 1° fato de repercussão é importante dar uma satisfação à 67 

sociedade. ÍTEM 5-APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O CONCURSO 68 

PÚBLICO DE PROJETO DAS SEDES REGIONAIS DO CAU/SP-O Presidente informou que foi 69 

montada uma Comissão Especial para a formatação de um termo de referência para um 70 

Concurso Público para as sedes regionais do CAU/SP. A Coordenadora da comissão, Ana 71 

Maria Biazzi, com a palavra e pediu para alterar na pauta o termo “aprovação” para 72 

“informe” dos trabalhos da Comissão de Termo de Referência para o Concurso Público”. 73 

A Coordenadora informou a composição da Comissão, que conta com a Conselheira 74 

Rosana Ferrari como coordenadora adjunta e coordenadora do concurso, as Diretoras 75 

técnicas Marcia Mallet e Luciana Rando e com os membros substitutos os Conselheiros 76 

Claudio Ferreira e Débora Frazatto. A Coordenadora Ana Biazzi falou que Comissão está 77 

trabalhando no termo de referência e no edital do Concurso. Durante o trabalho foi feita 78 

uma minuta e nela, em função do IAB ter “notoris especialização” para realização de 79 

concurso, está sendo avaliado como o IAB poderá ser um contratado ou um parceiro 80 

nesse trabalho. Durante o processo foram pedidos alguns documentos ao IAB São Paulo. 81 

A Comissão aguarda os documentos para confeccionar o termo de referência. Segundo a 82 

Coordenadora, ainda há trabalho a ser feito. ÍTEM 6-APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE 83 

CONDUTA ÉTICA DO CAU/SP ELABORADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA 84 

PROFISSIONAL: O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro chamou o Coordenador da 85 

Comissão Permanente de Ética Profissional, Nilson Ghirardello, para apresentar a versão 86 

final do Código de Conduta Ética do CAU/SP, código este que é exclusivamente para os 87 

Conselheiros. O Coordenador disse ter sido interessante poder contar com o Código de 88 

Ética do CAU/BR para o desenvolvimento deste. O Código de Ética é uma exigência do 89 

regimento interno e foi dividido em 6 partes: 1) Quanto aos ordenamentos, 2) Quanto as 90 

obrigações dos Conselheiros perante o CAU/SP, 3) Quanto a participação nas reuniões do 91 

CAU/SP, 4) Quanto ao funcionamento da Plenária e o comportamento dos Conselheiros 92 
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na mesma, 5) Relato de processos, 6) Questões de ordem geral. Em seguida o 93 

Coordenador fez a leitura de todos os itens do Código de Conduta Ética para os 94 

Conselheiros em Plenária, os quais fizeram pequenas observações e alterações de termos 95 

para melhor compreensão, no mesmo momento. Durante a leitura dos itens, seguindo os 96 

pontos com pequenos alinhamentos e correções, o Vice-Presidente, Gustavo Ramos 97 

Melo, pediu para rever o item 4.8 – “O Conselheiro deve se abster de assinar a lista de 98 

presença quando atrasar mais de 30 minutos depois de verificado o quórum para início 99 

dos trabalhos”. Na opinião do Vice-Presidente o prazo de 30 minutos é rígido. O 100 

Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro disse que é dever do Conselheiro chegar às 14h, 101 

horário marcado para as Plenárias, exceto algum imprevisto de força maior tenha 102 

ocorrido. O Presidente falou que 30 minutos é um prazo ideal para que o quorum seja 103 

formado e os trabalhos iniciados, com prazo para terminar às 18h, quando há 104 

Conselheiros que necessitam retornar para suas casas no interior e precisam sair antes do 105 

final da reunião, pois moram longe (5/6hs de viagem). Segundo o Coordenador Nilson 106 

Ghirardello, ficará por conta da consciência de cada um sua atuação e comportamento. O 107 

Conselheiro Éder defendeu o prazo de 1 hora para a chegada dos Conselheiros. O 108 

Presidente acha que deve haver uma disciplina. O Conselheiro Luiz Fisberg disse não 109 

haver documento que tenha um registro de limite para a chegada dos Conselheiros e que 110 

deve haver esse registro com uma regra explicita. O Conselheiro João Carlos Monte Claro 111 

Vasconcellos comentou que, levando em conta um regramento, há que pensar como 112 

farão com as exceções, certamente junto de uma justificativa. O Conselheiro Ederson 113 

Silva lembrou que esse é um código de conduta e, na opinião dele, este é um item 114 

pertinente. O Conselheiro falou que em dias de Plenária seu dia começa às 4:30am, caso 115 

contrário, ele não chega a este compromisso assumido. O Conselheiro Ederson também 116 

comentou que a Sessão Plenária que iniciaram mais cedo começou às 14h32’. Ele pensa 117 

que não haveria necessidade deste item no Código de Conduta, caso todos cumprissem o 118 

horário. Depois do debate do controle de horário, o Conselheiro e Coordenador da 119 

Comissão Permanente de Ética, Nilson Ghirardello, verificou que havia 2 propostas: uma 120 

para 30 minutos e outra para 1 hora de prazo de chegada após o início dos trabalhos. 121 

Levando ao meio termo, ficou definido que o tempo para chegada após iniciado os 122 

trabalhos será 45 minutos e assim o Conselheiro deverá administrar suas chegadas às 123 

reuniões. O Código de Ética foi colocado em votação com as devidas alterações feitas em 124 

Plenário, em comum acordo, e foi APROVADO com um voto em contrário do Conselheiro 125 

Paulo Afonso Costa. ÍTEM 7- CALENDÁRIO PLANO DE AÇÃO: O Diretor Éder pediu que os 126 

técnicos Mesaque Araujo e Plinio Marcos pudessem apresentar o Calendário do Plano de 127 

Ação e o formulário de acompanhamento para preenchimento de cada Diretoria e 128 

Comissão do CAU/SP. O técnico Plinio Marcos falou da participação no Seminário de 129 

Planejamento Orçamentário do CAU/BR, em 22 e 23 de agosto de 2013, que explanou o 130 

formato do Planejamento Estratégico e prazos aos CAU/UF. Nesta plenária, a Comissão 131 

de Orçamento e Contas distribuiu um material contendo o calendário e o plano de ação 132 

para todos os Conselheiros presentes. Após a apresentação dos técnicos, o Diretor 133 

Financeiro e Conselheiro Éder da Silva concluiu o assunto falando dos treinamentos 134 

promovidos pelo CAU/BR sobre orientações de contas públicas. Acrescentou que no 135 

Seminário de 22 e 23 de agosto o CAU/BR expôs novos procedimentos. E também falou 136 

dos itens que acrescentaram no portal do CAU/SP com relação à transparência. Dentro do 137 

calendário, citou a necessidade de uma Sessão Plenária para a discussão do Plano de 138 
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Ação com os Conselheiros. O calendário do Plano de Ação foi colocado em votação e foi 139 

APROVADO por unanimidade. ÍTEM 8–GRUPOS DE TRABALHO: O Presidente Afonso 140 

Celso Bueno Monteiro falou sobre a aprovação preliminar de 32 temas iniciais para os 141 

Grupos de Trabalho. Após triagem, 10 Grupos de Trabalho foram escolhidos: Ensino 142 

Profissional, Exercício Profissional, Paisagismo, Habitação, Plano Diretor/Urbanismo, 143 

Mobilidade/Acessibilidade, Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, BIM e Revista CAU. Os 144 

Grupos de Trabalhos, segundo o Presidente do CAU/SP, deverão ser compostos por 5 145 

(cinco) integrantes titulares e 2 (dois)substitutos. Os Conselheiros Suplentes que 146 

quiserem fazer parte terão prioridade na composição dos GTs. Cada grupo determinará a 147 

linha de trabalho dentro do título e o cronograma. Os Conselheiros que quiserem enviar 148 

indicações deverão encaminhar o nome do profissional e um mini currículo anexo para o 149 

e-mail presidente@causp.gov.br A Conselheira Saide Kahtouni colocou alguns pontos 150 

para pensar no funcionamento dos Grupos de Trabalho. A Conselheira disse achar 151 

necessário constar o objetivo claro para que o convite ou indicação seja feito, bem como 152 

as metas do GT, o plano de ação e os prazos. Em relação ao Paisagismo, a Conselheira 153 

pede para adequar o termo designando-o como Arquitetura Paisagística. O Conselheiro 154 

Nilson Ghirardello perguntou como será a relação dos GTs com a Plenária. O Presidente 155 

Afonso explicou que no final do exercício o Coordenador deverá ir a Plenária para expor o 156 

trabalho desenvolvido e o resultado. O Conselheiro Claudio Mazzetti fez uma sugestão 157 

para colocar o tema da formação destes GTs no Seminário que acontecerá no dia 158 

14/09/2013. O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro esclareceu que o Seminário já 159 

tem pauta definida e, segundo os coordenadores da FIA/USP, o tempo já está curto para 160 

discutir o necessário no Seminário. O Conselheiro Renato Mehlem pediu para esclarecer 161 

como deverá ser feita a indicação dos componentes e coordenadores. O Presidente 162 

Afonso explanou que a indicação deverá ser feita pelos próprios Conselheiros, indicando 163 

nome do Arquiteto, o GT a fazer parte e anexando o mini currículo do indicado. O 164 

Conselheiro deverá verificar se a pessoa está disponível para colaborar com os trabalhos 165 

dos Grupos. O Presidente comunicou que o prazo para encaminhar as indicações será até 166 

dia 20.09.2013. O Conselheiro Éder da Silva citou o item 10 dos Grupos, Revista, que foi 167 

proposto na Conferência. O Conselheiro Éder pediu atenção, pois, nesse GT é importante 168 

que seja sugerido nomes que possam auxiliar no corpo editorial. O Diretor Financeiro e 169 

Conselheiro Éder disse que, paralelo a isso, foi conversado, e é uma proposta, reeditar a 170 

Comissão Especial criada para a formação da 1° Conferência de Arquitetos e Urbanistas 171 

do CAU/SP, para que junto do GT Revista, possam dar início dos trabalhos. O Vice-172 

Presidente apoiou a reedição da Comissão porque ela também deverá dar sequencia aos 173 

trabalhos apontados na Conferência. A Conselheira Rosana Ferrari pediu a palavra e 174 

complementou falando da importância da edição do documento pós Conferência, pois há 175 

necessidade em dar retorno dos trabalhos efetuados e continuar com as ações. O 176 

Conselheiro Claudio Mazzetti pediu a palavra e propôs que essa Comissão fosse aberta 177 

para a participação de outros Conselheiros. O Presidente explicou que para um 178 

componente entrar, algum Conselheiro deve querer sair. Se algum integrante da 179 

Comissão quiser se ausentar poderá posteriormente a isso ser colocado em plenária para 180 

substituição. O Presidente colocou em votação a aprovação dos Grupos de Trabalho e 181 

envio de indicados até dia 20 de setembro de 2013. Aprovado pela Plenária. ÍTEM 9-182 

ATUALIZAÇÃO DOS RESSARCIMENTOS DOS CONSELHEIROS CONSIDERANDO 183 

RESOLUÇÃO 44 DO CAU/BR: O Presidente iniciou o tema falando sobre a aprovação no 184 

mailto:presidente@causp.gov.br
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inicio do mandato, 1° semestre de 2012, dos valores de ressarcimento dos Conselheiros e 185 

que os valores foram atualizados pelo CAU/BR e outros estados já acompanham o novo 186 

valor seguindo a resolução 44 do CAU/BR. O Presidente passou a palavra para o Diretor 187 

Financeiro e Conselheiro Éder que explanou sobre a atualização. O Diretor falou sobre 188 

uma minuta entregue aos Conselheiros nesta Plenária com referências a atualização dos 189 

ressarcimentos. Segundo o Diretor, a primeira deliberação do plenário para as diárias foi 190 

na 3° Sessão Plenária do CAU/SP em 2012, a segunda deliberação foi na Diretoria 191 

Executiva para assinaturas e emissões de cheques, a terceira deliberação foram as 192 

diretrizes do Plano de Ação de 2013 e a quarta, foi copiada a todos os conselheiros, a 193 

resolução 44 do CAU/BR. O que há de novo, segundo o Diretor, é a deliberação do 194 

CAU/BR para a quilometragem (valor de R$1,12), que antes eles não haviam definido. A 195 

proposta apresentada pelo CAU/SP é adotar a atualização da diária (valor R$ 650,00) e o 196 

valor de km rodado (R$ 1,12) igual a do CAU/BR, que segue na Resolução 44. O CAU/BR, 197 

no Seminário de 22 e 23 de agosto, orientou que fosse atualizado o valor do 198 

ressarcimento para que não ocorresse nenhum “gap” nas futuras contas do Plano de 199 

Ação. O Conselheiro Paulo André levantou a dúvida comentando que a deliberação do 200 

CAU/SP é especifica para diária e deslocamento e na resolução do CAU/BR são citados 201 

passagens e transportes. O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro informou que, nesta 202 

data, foi assinado o contrato com a empresa licitada e contratada para passagens aéreas 203 

para fora do estado de São Paulo. Os deslocamentos dentro do estado de São Paulo serão 204 

calculados por km rodado. O Conselheiro Claudio Mazzetti pediu a palavra e disse estar 205 

preocupado com o impacto financeiro na implantação dos 10 Grupos de Trabalho. O 206 

Diretor Financeiro e Conselheiro Éder da Silva esclareceu que os 20 Grupos de Trabalho 207 

foram aprovados no Plano de Ação de 2012, os quais poderiam ter iniciado em Janeiro de 208 

2013. Quanto aos recursos, estes estão previstos. O Presidente Afonso Celso Bueno 209 

Monteiro colocou em votação a atualização do ressarcimento dos Conselheiros 210 

considerando a Resolução 44 do CAU/BR. A atualização foi APROVADA com 3 (três) votos 211 

contrários dos Conselheiros Silvio Heilbut, Claudio Mazzetti e Paulo Afonso Costa e 212 

1(uma) abstenção do Conselheiro Luiz Fisberg. ÍTEM 10- REVISTA CAU/SP: Este assunto 213 

já foi falado no ítem 8-Grupos de Trabalho. ÍTEM 11 – IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA 214 

DAS SEDES REGIONAIS DO CAU/SP: O Diretor Administrativo, Gerson Faria, iniciou sua 215 

fala agradecendo a presença dos colegas do Vale do Paraíba, alguns estudantes da 216 

UNIVAP e, em especial, ao colega Minoro Takatori, que proporcionou as instalações na 217 

UNIVAP. O Diretor explanou que foi criado um Grupo de Trabalho multidisciplinar com 218 

funcionários das Diretorias Técnica, Administrativa e Financeira para elaborar a 219 

implantação das sedes administrativas. O estudo levou em consideração número de 220 

profissionais, universidades, empresas existentes, distância de (no máximo) 300 km, RRTs 221 

emitidas e regiões administrativas. Foram apontadas 10 cidades: Bauru, Campinas, Mogi 222 

das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Santo André, São José do Rio 223 

Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Segundo o Diretor, as primeiras sedes regionais 224 

a serem implantadas serão Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Santos. O 225 

Conselheiro Claudio Mazzetti sugeriu que fosse feito uma apresentação com maior 226 

detalhamento para os Conselheiros. O Presidente Afonso colocou em votação a 227 

Implantação das Sedes Administrativas, que foi APROVADA com 1 (um) voto em 228 

contrário do Conselheiro Paulo Afonso Costa e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Claudio 229 

Mazzetti. Antes de passar para o item Palavra dos Conselheiros, o Presidente Afonso 230 
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falou sobre os itens da extra-pauta: 1) Aprovação da Comissão Especial de 231 

Acompanhamento à Empresa FIA na elaboração do Planejamento Estratégico do 232 

CAU/SP e 2) Aprovação da Comissão Especial de Acompanhamento à Empresa OMD na 233 

montagem da Ouvidoria do CAU/SP, os quais ele fez questão em levar a Plenária, mesmo 234 

sendo uma demanda da Presidência. Com o intuito de aprovar a reedição das 3 (três) 235 

Comissões Especiais: 1) Comissão Especial de Termo de Referência para Contratação de 236 

Empresa para Desenvolvimento do Planejamento Estratégico- esta cumpriu seu papel, a 237 

empresa já foi licitada mas a Diretoria e a Comissão julgaram importante fazer um 238 

acompanhamento durante o processo do Planejamento Estratégico. A Comissão será 239 

reeditada com um novo nome-Comissão Especial de Acompanhamento à Empresa FIA na 240 

elaboração do Planejamento Estratégico do CAU/SP, porém formada pelos mesmos 241 

integrantes da Comissão anterior. 2) Comissão Especial de Formatação da Ouvidoria- 242 

também teve seu término e a empresa OMD foi contratada para a formação da 243 

Ouvidoria. A Comissão também será também reeditada, com o nome de Comissão 244 

Especial de Acompanhamento à Empresa OMD na montagem da Ouvidoria do CAU/SP 245 

para o acompanhamento dos trabalhos da empresa licitada. Segundo o Presidente 246 

Afonso, acompanhar os trabalhos é uma forma de monitorar e corrigir rotas de ações da 247 

empresa. O mesmo vale para a 3) Comissão Especial para 1° Conferência. O Presidente 248 

Afonso Celso Bueno Monteiro colocou em votação a reedição das 3 (três) Comissões 249 

citadas acima que foram APROVADAS com 1 (um) voto em contrário do Conselheiro 250 

Claudio Mazzetti e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Paulo Afonso Costa. ÍTEM 12-251 

COMUNICADOS DOS SENHORES CONSELHEIROS: A Conselheira Saíde Kahtouni foi a 252 

primeira Conselheira a ter a palavra. Ela falou sobre um e-mail recebido, que trata de um 253 

Projeto de Lei que tramita na Espanha, que está entrando em votação no mesmo mês de 254 

Agosto nas Câmaras Nacionais da Espanha, que coloca um processo de pressões 255 

internacionais vindas, inclusive do Fundo Monetário, para a União Europeia, de 256 

desregulamentação profissional. A Conselheira Saide diz ter se assustado quando ela se 257 

deparou com a inexistência dos Colégios dos Arquitetos. Em seguida, a manifestação que 258 

a Conselheira leu em Plenária segue na íntegra: São José dos Campos, 12/09/2013-259 

TAREFAS PARA O CAU-SP-Prezados Colegas Conselheiros e membros da mesa diretiva 260 

desta plenária, Nós, os primeiros conselheiros estaduais de São Paulo, eleitos para a 261 

formação e consolidação inicial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em nosso estado 262 

de São Paulo por nossa comunidade de arquitetos urbanistas vivemos, hoje, momentos 263 

difíceis, e grandes desafios a vencer. Experimentamos a alegria de termos sido os 264 

pioneiros escolhidos pela comunidade de arquitetos com a missão de implantar o nosso 265 

conselho dentro das novas diretrizes de um País democrático, próspero e afortunado. Por 266 

outro lado, vivenciamos, dia após dia, as pressões do exercício profissional desleal, das 267 

campanhas internacionais pela desregulamentação das profissões como a nossa, cuja 268 

ainda recente aprovação da lei de criação, nos consumiu mais de cinco décadas de luta 269 

em nossas entidades no Brasil. Libertos de outras trezentas profissões, algumas mais 270 

congêneres, outras mais distantes, mas todas complementares, e sem, dúvida, diversas da 271 

nossa, teremos que seguir o nosso próprio caminho. Teremos que buscar as nossas 272 

próprias forças internas para andar com as próprias pernas, trilhando a reta que nós 273 

mesmos traçaremos, para a nossa profissão. Refletindo sobre as notícias dos jornais e as 274 

posturas irresponsáveis de colegas em desastres que ceivaram vidas, como o recente 275 

desabamento na zona leste da cidade de São Paulo, obrigatoriamente teremos que ativar 276 
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nossa eficácia e seriedade necessárias na análise da conduta e ações dos profissionais 277 

envolvidos. Não é o momento de termos falsas piedades ou sermos arrastados pelo 278 

corporativismo nocivo à sociedade, pois é ela quem o conselho deve defender, doa a quem 279 

doer. Se ficarmos, nós do CAU-SP, imersos em mares de pequenas disputas e no vazio do 280 

entendimento setorial, não poderemos nos mover com a liberdade e a sinceridade que 281 

precisam mover a estória, levantando poeiras da inércia e virando, assim, as páginas 282 

escritas pelos antigos sistemas, que estão ruindo, em pleno século XXI.  As populações 283 

estão nas ruas há meses, e a primavera árabe começou assim, duma felicidade e 284 

clamores, que agora estão derramando rios de sangue e de lágrimas, para todo o mundo, 285 

que assiste assustado as guerras, que se formaram, e que levarão a um fim indefinido. 286 

Cientes de nossa missão, teremos que seguir os rumos da história, aceitando as tarefas 287 

que nos confiaram os nossos pares e a própria sociedade.  Peço a todos que meditem 288 

muito, muito, a respeito, declarando guerra sim, e explico, uma verdadeira e competente 289 

guerra técnica, aos nossos verdadeiros inimigos e não ao nosso próprio Corpo, que precisa 290 

de energia construtiva para caminhar na velocidade das cobranças do nosso tempo aos 291 

arquitetos e urbanistas de São Paulo. Conselheira SAIDE KAHTOUNI. Após a fala da 292 

Conselheira Saide Kahtouni o Conselheiro João Antonio Danielson teve a palavra para 293 

falar de fiscalizações e, citando uma série de problemas existentes em sua cidade, o 294 

Conselheiro pediu apoio ao Plenário para estudar uma solução a fim de que as 295 

fiscalizações sejam concluídas com sucesso. Em seguida, a Conselheira Rosana Ferrari 296 

iniciou sua fala reafirmando a fala da Conselheira Ana Maria Biazzi sobre o trabalho de 297 

pesquisa de vários modelos de Concurso para as Sedes Administrativas, porém a 298 

Comissão achou prudente não enviar o documento para o Departamento Jurídico para 299 

que possam evoluir nesse documento. Um segundo assunto que a Conselheira Rosana 300 

Ferrari colocou foi a solicitação feito por um arquiteto que está tendo dificuldades na 301 

aprovação de seus projetos na Secretaria de Obras de Itupeva. A cidade de Itupeva está 302 

em crescimento acelerado e os engenheiros chegam com um master plan, um 303 

planejamento urbano, um projeto de loteamento para as obras. O Arquiteto em questão 304 

está pedindo um documento emitido pelo CAU/SP para que ele possa anexar ao seu 305 

projeto e levar a Secretaria responsável. A Conselheira pede que o envio das informações 306 

como a lei e a Resolução 51 seja executado pontualmente onde estes problemas 307 

acontecem. O Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro explicou que a lei e a resolução já 308 

foram encaminhadas por e-mail às Prefeituras, Secretarias de Obras e Secretarias de 309 

Planejamento. Na data da Plenária, 700 (setecentas) correspondências com AR foram 310 

enviadas às Prefeituras de cidades de São Paulo. O Presidente pediu que o Arquiteto em 311 

questão enviasse formalmente ao CAU/SP o pedido para que o Conselho pudesse tomar 312 

as devidas providências. Último na lista de Palavra dos Conselheiros, o Coordenador 313 

Nilson Ghirardello, trouxe a informação de que o Código de Ética do CAU/BR foi aprovado 314 

no dia 9° de agosto de 2013, houve revisão jurídica, gramatical, linguística e ortográfica 315 

homologada na 22° reunião Plenária de 25 de setembro de 2013, e no momento está 316 

passando por uma nova revisão jurídica. Também será publicado no diário oficial 15 dias 317 

após a homologação, mais ou menos 20 de setembro de 2013, e na sequencia deverá ser 318 

publicado no site do CAU/BR. O Conselheiro informou que desde o final de Julho a 319 

Comissão de Ética do CAU/BR iniciou as discussões dos conteúdos para a elaboração da 320 

resolução das sanções disciplinares, como aplicar o Código de Ética. Há uma minuta desse 321 

documento que será enviado aos CAU/UF e a Comissão de Ética do CAU/SP deverá ser 322 
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convidada para uma reunião em 19 e 20 de setembro. O Presidente concedeu um minuto 323 

para a fala de Conselheiro Mario Yoshinaga que acabava de chegar de Brasília. O 324 

Conselheiro falou que, escutando os assuntos levantados na palavra dos Conselheiros e 325 

comparando com o clima em Brasília, ele percebeu que é uma passagem de fases. Há 326 

dificuldades, porém as mudanças são positivas. ÍTEM 13-ENCERRAMENTO ÀS 18H00: 327 

Encerrada a pauta, o Presidente Afonso agradeceu a presença de todos e desejou um 328 

bom retorno as vossas casas. 329 

 330 

 331 

 332 

Afonso Celso Bueno Monteiro 333 

Presidente do CAU/SP  334 


