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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO CAU/SP 2 

18 DE DEZEMBRO DE 2014 3 

  4 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 5 

reuniu-se o plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, nas 6 

dependências da Sociedade Rural Brasileira, situada a Rua Formosa, 367 – 19º andar, São 7 

Paulo/SP, sob a presidência do arquiteto e urbanista, Afonso Celso Bueno Monteiro. O 8 

Presidente do CAU/SP convidou o Vice Presidente do CAU/SP, Gustavo Ramos Melo para 9 

compor a mesa. A sessão plenária ordinária iniciou com a presença de 39 Conselheiros; 10 

sendo 36 Conselheiros Titulares e 3 Suplentes de Conselheiro Titular. Encontravam-se no 11 

exercício da titularidade 1 Suplentes de Conselheiro Titular; a conselheira Delcimar 12 

Marques Teodósio. Item A: Verificação do Quórum: Foi verificado o quórum de 37 13 

conselheiros entre titulares e suplentes no exercício da titularidade, conforme consta em 14 

lista de presença. Item B: Abertura da 12ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 2014. 15 

Item C: Execução do Hino Nacional Brasileiro. Item D: Aprovação da ATA da 11ª Sessão 16 

Plenária Ordinária de 27 de novembro de 2014 (Presidente Afonso Celso Bueno 17 

Monteiro): Dando prosseguimento, eu passo à aprovação da ata da décima primeira 18 

reunião plenária do dia 27/11, os senhores receberam em seus e-mails, está em 19 

discussão. Alguma complementação, alteração à ata? Os conselheiros que se manifestem. 20 

Não tendo nenhuma alteração ou correção, eu submeto ao plenário à aprovação. Os que 21 

forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos em contrário? 1 voto em contrário, do 22 

Conselheiro Paulo Afonso. Abstenções? Nenhuma abstenção, então a ata está aprovada. 23 

Bom, antes de iniciar a ordem do dia eu tenho pequenos informes. Com relação aos 24 

futuros conselheiros que hoje estão presente abrilhantando essa nossa reunião plenária, 25 

eu gostaria de falar que os ressarcimentos de despesas desses futuros conselheiros serão 26 

realizados apenas no mês de janeiro, quando se efetivarem no cargo, e vocês todos 27 

receberão um e-mail do setor financeiro solicitando documentação, número de conta 28 

bancária, cópia de RG, CPF, essas coisas, então, por favor, para que se agilize o processo, 29 

quanto mais rápido vocês entregarem, mais rápido serão feitos os ressarcimentos dessas 30 

despesas dos futuros conselheiros. Também quero dizer que a partir do dia primeiro de 31 

janeiro vai ter uma vacância de presidente do CAU São Paulo, do dia 1 ao dia 6, que é 32 

uma proposta até de extra pauta, a gente marcar a reunião para o dia 6 de janeiro, onde 33 

será escolhido o novo presidente. Então do dia 1 ao dia 6, conforme orientação do 34 

CAU/BR, o conselheiro ou a conselheira mais idosa será o Presidente Interino, onde no 35 

caso é a Conselheira Jacobina Vaisman, já que o Conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, a 36 

partir de janeiro, toma posse no novo plenário federal. Seria ele, caso fosse conselheiro 37 

estadual. Mas então a Conselheira Jacobina Vaisman vai responder pelo conselho do dia 1 38 

ao dia 6, conforme orientação do CAU/BR. Nessa última plenária da gestão fundadora do 39 

CAU/SP eu quero rapidamente agradecer a todos os conselheiros, todos indistintamente, 40 

inclusive aqueles que colaboraram mais conosco, principalmente a nossa diretoria, os 41 

conselheiros que participaram de comissões, os conselheiros que participaram de grupos 42 

de trabalho, o meu vice-presidente, Gustavo  Ramos Melo, enfim, agradecimento a todos 43 

por essa ousadia que nós tivemos de tirar o CAU/SP do papel e de construirmos em 44 

pouco tempo um conselho que está respondendo aos anseios da nossa comunidade de 45 

arquitetos. Temos problemas prontamente resolvíveis e com tentativas de resolução, mas 46 
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o conselho hoje é uma realidade para todos os arquitetos do Estado de São Paulo. Eu 47 

considero esse CAU/SP, essa primeira gestão como um grande mosaico. O mosaico se 48 

caracteriza não pelo individualismo de cada peça, praticamente sem função nenhuma, 49 

mas é pelo conjunto das peças que o cria. Uma peça, uma obra de arte. Então o nosso 50 

conselho, essa primeira gestão foi um mosaico e um mosaico muito feliz. Meus 51 

agradecimentos a todos, aos conselheiros que estão nos deixando, como a Saide 52 

Kahtouni, a Nadia Somekh, o Paulo Afonso Costa, o Claudio Sergio Pereira Mazzetti e tem 53 

mais alguns outros que eu não estou recordando agora, mas os nossos agradecimentos 54 

também por terem participado, por terem colaborado com essa gestão. E outros 55 

conselheiros também que estão de saída, eu gostaria também de prestar os meus 56 

agradecimentos ao Conselheiro Federal Daniel Amor, que eu vi por aí, que muito bem 57 

cumpriu a tarefa de substituir o Conselheiro Federal Miguel Pereira junto ao CAU/BR. 58 

Nossos agradecimentos por defender São Paulo lá em Brasília. E aos novos conselheiros 59 

federais, Conselheiro Luiz Augusto Contier, Renato Luiz Martins Nunes, que já foram 60 

diplomados semana passada em Brasília e que, a partir de primeiro de janeiro, vão estar 61 

defendendo São Paulo através de todas as sugestões que partirem deste plenário para 62 

que possamos construir, cada vez mais, um CAU/SP forte, um CAU/SP digno da nossa 63 

profissão, da nossa classe. Ordem do dia, o item 1: Aprovação do balancete do mês de 64 

novembro de 2014, convido o coordenador da comissão de finanças, o Conselheiro Luiz 65 

Antonio Raizzaro, para que ele faça as suas recomendações de praxe, as suas dispensas 66 

de praxe. (Conselheiro Luiz Antonio Raizzaro): Boa tarde presidente, vice, conselheiros, 67 

futuros conselheiros, amigos conselheiros que estão nos deixando também a partir do 68 

ano que vem, eu gostaria de tomar a liberdade e convidar a todos os membros da CPOC, 69 

Comissão Permanente de Orçamento e Contas, que estivessem nessa última 70 

apresentação aqui para que a gente possa encerrar essa tarefa nossa, o Conselheiro José 71 

Renato Soibelmann Melhem está aqui, Conselheiro José Borelli Neto, Conselheiro 72 

Eduardo Caldeira Brandt Almeida, Conselheiro Bruno Ghizellini Neto, que estivessem aqui 73 

junto com a gente, e primeiramente agradecer à plenária, que nos votou para que 74 

fossemos os membros. (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): E o diretor financeiro 75 

e adjunto também, o Conselheiro Pietro Mignozzetti, se estiver presente. (Conselheiro 76 

Luiz Antônio Raizzaro): E aí os membros natos, o diretor Conselheiro Eder Roberto da 77 

Silva, Conselheiro Pietro Mignozzetti e a equipe técnica também, se puderem vir aqui à 78 

frente. Então primeiramente eu gostaria de agradecer à plenária, que nos conduziu a 79 

comissão de orçamento e contas, e deu esse voto de confiança para essa equipe que está 80 

aqui. Agradecer pelo apoio na plenária, lógico que teve algumas dúvidas, a gente foi 81 

sanando, eu acho que a gente aprendeu junto, eu costumava falar para o pessoal, nós 82 

não somos contadores, nós somos arquitetos também. Fomos aprendendo junto, eu acho 83 

que a plenária acabou nos ensinando também muitas coisas, então eu gostaria 84 

primeiramente de agradecer à plenária, que conduziu à comissão, agradecer a toda a 85 

diretoria e parabenizar pelo trabalho na pessoa do presidente, do vice, do Conselheiro 86 

Eder Roberto da Silva, como diretor financeiro, que acompanhava diretamente as nossas 87 

reuniões e parabenizar a equipe técnica, que foi o nosso braço direito na comissão com 88 

muito profissionalismo. Pessoas que procuravam pautar da melhor maneira possível, 89 

esclarecer as nossas dúvidas. Acho que se a gente chegou aonde chegamos, é porque a 90 

equipe técnica é de um profissionalismo, sem sombra de dúvidas, da mais alta qualidade. 91 

Então o meu agradecimento, ao Coordenador Financeiro do CAU/SP Mesaque Araujo da 92 
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Silva, ao Gerente Financeiro Roberto Munuera Reyes, ao contabilista Odair Dutra, ao 93 

Assistente Administrativo Financeiro Joab Fragoso, que se acidentou no meio do 94 

caminho, e ainda está em recuperação, ao Plínio Marcos Teixeira de Oliveira, que 95 

participou por um bom tempo com a gente também. Então era isso aí e, em especial, 96 

agradecer os membros da comissão que ajudaram muito a gente e que estiveram no dia a 97 

dia analisando e trazendo as propostas para a plenária aprovar. Então agora eu gostaria 98 

de pedir a dispensa da leitura do balancete, uma vez que foi encaminhado com 99 

antecedência a todos os conselheiros, apenas fazer uma ressalva no final, onde tem um 100 

gráfico que mostra, quem já é conselheiro está acostumado, os novos, para entenderem, 101 

a linha azul é a arrecadação das RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, do primeiro 102 

ano, a vermelha é a do segundo ano e a verde é do terceiro ano, aí mostra bem como foi 103 

a evolução da nossa arrecadação em termos de RRT, Registro de Responsabilidade 104 

Técnica. Aqui tem o resumo. Só para esclarecimentos para o pessoal que já acompanha 105 

com a gente e os novos que estão chegando, eu acho que está de parabéns a diretoria, 106 

estamos deixando um CAU/SP nessa primeira gestão, digamos, com uma saúde de ferro, 107 

nós estamos com 30 milhões em 30 de novembro de 2014. Isso é o que temos de saldo, 108 

para que todos fiquem sabendo, e dia 31 de dezembro, quando estaria passando, vai 109 

estar talvez um pouquinho mais do que isso aí em função das despesas que estão sendo 110 

geradas agora nesse mês e as arrecadações também. Então eu acho que se a gente 111 

chegou aonde chegou com esse resultado para quem começou do zero, como a gente 112 

costuma falar, saímos do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com uma 113 

mão na frente, outra atrás, sem dinheiro nenhum, conseguimos deixar o CAU/SP com 30 114 

milhões em caixa, isso graças à plenária, à equipe técnica, aos conselheiros da equipe da 115 

CPOC, Comissão Permanente de Orçamento e Contas, e principalmente à diretoria, que 116 

estava à frente de tudo isso. Era isso que eu queria deixar para os conselheiros presentes 117 

e para os futuros, para ter uma ideia de como foi a parte financeira de uma maneira bem 118 

resumida. Então acho que nós estamos deixando o CAU/SP com uma saúde de ferro para 119 

a próxima gestão. É isso aí, meu muito obrigado e falar também que a comissão analisou 120 

na semana passada o balancete e encaminha com parecer favorável para aprovação da 121 

plenária. Muito obrigado. (Conselheiro Eduardo Caldeira Brandt Almeida): Olha, o que é 122 

importante a gente perceber que quando é colocado o plano de metas eles devem ser 123 

atingidos. Não significa que 30 milhões em caixa é uma grande coisa, o importante é 124 

atingir todas as metas que foram necessárias, e quando sobra, ótimo. Então não adianta 125 

você acabar uma gestão com muito dinheiro em caixa e todas as metas, todas as 126 

comissões, todos os projetos não terem chegado ao cabo. Mas isso não aconteceu, foi 127 

cumprido, quase que todos, na sua totalidade e ainda sobrou dinheiro. Então isso que eu 128 

queria colocar, porque não necessariamente ao final de uma gestão tudo que sobrou, 129 

tudo que está em azul está bom, não é assim. Apesar de sermos os inauguradores aqui do 130 

nosso CAU/SP, nós conseguimos chegar no Estado de São Paulo inteiro e estamos sendo 131 

exemplo para o Brasil, só isso. (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Obrigado, 132 

conselheiro, então o balancete está em discussão. Nenhuma dúvida? (Conselheiro 133 

Claudio Sergio Pereira Mazzetti): Boa tarde ao presidente, ao vice, à comissão, aos 134 

colegas conselheiros, aos conselheiros eleitos. Eu acho importante em cima da fala que o 135 

colega Conselheiro Eduardo Caldeira Brandt Almeida fez. Acho que é importante um 136 

esclarecimento um pouco melhor, porque a gente tem falado isso em outras plenárias, eu 137 

noto que, por exemplo, o item 2.22, serviço de apoio administrativo operacional, acho 138 
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que as atividades realizadas pelo Conselho foram muitas, mas acho que caberia explanar 139 

um pouco mais o que está sendo contemplado dentro desse item 2.22. Acho que seria 140 

importante o coordenador poder apresentar um pouco mais, porque ele expressa 141 

acredito um pouco das atividades que foram feitas pelo conselho. Acho que seria 142 

importante esclarecer, elucidar isso tanto para os atuais conselheiros como também para 143 

os conselheiros que estão hoje sendo diplomados e serão empossados. (Presidente 144 

Afonso Celso Bueno Monteiro): Algum dos senhores quer fazer a explanação? 145 

(Conselheiro Luiz Antônio Raizzaro): Serviço de apoio administrativo operacional. Nesse 146 

item foram lançados os serviços terceirizados de limpeza de maneira geral, atendimento, 147 

motorista, além dos convênios regionais, todos no valor de 3 mil. Cada regional tem o 148 

valor de 3 mil. Então esse item abrange todas essas despesas. Seriam essas. (Presidente 149 

Afonso Celso Bueno Monteiro): Mais alguma solicitação de informação? Não tendo, eu 150 

coloco em votação então, os conselheiros que forem favoráveis, permaneçam como 151 

estão. Votos em contrário? 1 voto do Conselheiro Paulo Afonso Costa, 1 voto do 152 

Conselheiro Claudio Sergio Pereira Mazzetti. Abstenções? 1 abstenção da Conselheira 153 

Jacobina Vaisman. Então está aprovado o balancete do mês de novembro e eu queria 154 

pessoalmente dar os parabéns à toda a comissão, à diretoria, aos funcionários. O 155 

Conselheiro Eder Roberto da Silva, nosso diretor financeiro, pediu a palavra. (Conselheiro 156 

Eder Roberto da Silva Eder): Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro, Vice-presidente 157 

Gustavo Ramos Melo, conselheiros, amigos, colegas, equipe técnica. Pedi a palavra, 158 

presidente, para parabenizar essa equipe aqui na condição de diretor financeiro, 159 

agradecer pela confiança dada por você, que fez o convite para que eu pudesse assumir 160 

essa responsabilidade, que depois foi assimilada aqui pelo conselho, pelo Vice Presidente 161 

Gustavo Ramos Melo e também por todo o apoio permanente em todas as situações. O 162 

aprendizado com a comissão no trato das contas do dinheiro público é um aprendizado 163 

fantástico, muito gratificante, porque fazer a contabilidade do escritório é uma coisa, 164 

tratar com o contador é uma coisa, até o imposto de renda às vezes a gente terceiriza. 165 

Agora, administrar aquilo que não é seu, aquilo que é público e que é um recurso que 166 

também não é do que está nesta sala, mas é do que está em todo o nosso Estado e uma 167 

parte do Brasil é um grande aprendizado. Então eu queria gradecer ao Presidente Afonso 168 

Celso Bueno Monteiro, ao Vice Presidente Gustavo Ramos Melo, ao plenário, aos 169 

diretores pela seriedade com que este plenário tratou com os recursos nos 3 anos que 170 

nós tivemos aqui. Dialogamos sempre com o CAU/BR, a comissão de orçamento sempre 171 

ajudou a construir procedimentos ao longo do tempo, porque nós estamos finalizando 172 

uma gestão fundadora. Não havia precedentes, e hoje nós conseguimos aferir aquilo que 173 

o Conselheiro Luiz Antonio Raizzaro apresenta, o coordenador. O que já foi auditado pela 174 

empresa gerida pelo CAU/BR, até essa informação, complementando a informação do 175 

Conselheiro Luiz Antonio Raizzaro, nós já fomos auditados nessas contas e já foi 176 

aprovado, já foi deferido o que nós ali apresentamos, sendo um dos primeiros estados a 177 

ter esta aprovação diante dos demais estados. Então além desse agradecimento, por 178 

último dizer que os indicadores de arrecadação de receita, tanto pessoa física quanto 179 

pessoa jurídica tiveram um aumento, e que esse aumento superou a própria estimativa 180 

que o CAU/BR tinha feito e uma estimativa feita pela equipe técnica aqui do CAU/SP, que 181 

ela era mais conservadora. Qual é a análise que nós temos feito junto com a comissão? O 182 

conselho tem sido cada vez mais consolidado na sociedade e tem um indicador muito 183 

interessante que eu queria deixar aqui para vocês, nós tivemos cerca de 10% esse ano de 184 
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uma arrecadação do ano anterior, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, que 185 

aumentou. E o que significa arrecadação do ano anterior, e não deste ano? São aqueles 186 

que não haviam ingressado no conselho ainda e que passaram a ingressar este ano, 187 

foram aqueles que não haviam se incorporado no ano de 2013. Na leitura que aqui nós 188 

coletivizamos, é um conselho que vai se consolidando, mesmo quem não estava ainda 189 

dentro dele, quem não tinha feito o seu registro, era algo novo, ele vem se incorporando. 190 

E 10% é bastante, esse é um número acima do que seria uma margem de erro, 10% é 191 

bastante e acho que isso é mérito de todos aqueles conselheiros, novos conselheiros, 192 

profissionais que vem acreditando nesse conselho, que vem ajudando a construir aquilo 193 

que a gente sempre imaginou. Parabéns a todo e penso que esse valor que fica é porque 194 

nós temos ainda muitos desafios e os recursos dos CAU/UF têm uma responsabilidade 195 

ditada por lei que é atingir a atividade fim do conselho, não é a atividade meio. E a 196 

atividade fim nós ainda estamos conhecendo bastante para faze-la da melhor maneira 197 

possível, que é atender aqueles 50.000 inscritos, 37.500 registrados, então esses 198 

recursos, nós temos que ser mesmo muito cautelosos na sua disponibilidade, para que a 199 

gente possa cumprir de fato essa missão de construir o CAU/SP e ajudar o CAU/BR a 200 

construir o CAU no Brasil todo. Obrigado, Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro, 201 

parabéns pelo trabalho. (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Obrigado, 202 

Conselheiro Eder Roberto da Silva, obrigado à toda equipe, à comissão também por esse 203 

trabalho magnífico e importantíssimo, que é a gestão financeira do conselho. Estão de 204 

parabéns. Antes de continuar eu queria dizer que os que não assinaram a lista de 205 

presença, por favor, levantem a mão, para que a nossa funcionária vá colher assinatura. 206 

Aqueles que ainda não assinaram, por favor, que assinem a lista de presença. Eu quero 207 

pedir licença à plenária, antes de nós iniciarmos a diplomação nós temos um pequeno 208 

item de extra pauta que vocês devem ter recebido que por um lapso nós não colocamos 209 

como item de pauta e eu gostaria de inverter para que depois a gente fizesse a 210 

diplomação. É a aprovação da data da realização da primeira sessão plenária ordinária, 211 

porque o calendário nosso encerra-se hoje, das reuniões plenárias, nós não temos 212 

calendário para reunião plenária de 2015. Então a nossa sugestão é de que a gente 213 

aprove, que aprovemos a data da primeira reunião plenária ordinária para que a gente 214 

possa fazer a eleição do presidente e vice logo, como manda o nosso regimento interno, e 215 

a proposta é para o dia 6 de janeiro, porque o nosso regimento interno diz que é no 216 

quinto dia útil, então para evitar ser na segunda-feira, que é logo depois dos feriados de 217 

Ano Novo, faríamos essa reunião plenária no dia 6, terça-feira, às 14 horas, inclusive já 218 

tomamos o cuidado de já reservar o auditório da FIESP, Federação das Indústrias do 219 

Estado de São Paulo, no quarto andar, um auditório de 150 lugares e eu estou aqui com a 220 

confirmação da solicitação, porque aqui na Sociedade Rural Brasileira, o auditório vai 221 

estar em recesso nesse dia, então eu solicitei à FIESP e nos foi já dada a confirmação de 222 

que é possível ser feito lá. Então eu coloco em votação, os conselheiros que forem 223 

favoráveis a essa data, 6 de janeiro de 2015, para que a gente possa fazer a eleição para 224 

presidente e vice, permaneçam como estão. Votos em contrário? Abstenções? Então está 225 

aprovado por unanimidade a data do dia 6 de janeiro para a primeira reunião plenária de 226 

2015, que deverá ser conduzida pela Conselheira Jacobina Vaisman. Bom, vamos passar 227 

então agora rapidamente para a cerimônia de diplomação. É um ato administrativo que é 228 

necessário, está aqui a Comissão Eleitoral do Estado de São Paulo, representado pelo seu 229 

coordenador, o Augusto Valiengo Valeri está presente, e eu gostaria de chamá-lo aqui na 230 
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frente, se tiver outros membros da comissão, que acompanhe também, os outros 231 

membros da comissão que quiserem participar. Então nós vamos chamando, eu vou fazer 232 

o seguinte, para que a gente não perca tempo, como são muitos conselheiros, o 233 

conselheiro se diploma e toma posse, recebe o termo de posse ao mesmo tempo pra 234 

gente não ter que chamar 2 vezes o mesmo conselheiro aqui na frente, correto? Alguns 235 

conselheiros já assinaram a diplomação, eles só não receberam o diploma, porque eles 236 

não estavam prontos ainda. Aqueles que já assinaram, só recebem, os que ainda não 237 

assinaram a diplomação, assinem, ao lado aqui tem a lista de presença, a funcionária 238 

nossa vai orientar certinho. (Coordenador CE-SP Augusto Valiengo Valeri): Presidente 239 

Afonso Celso Bueno Monteiro, antes de mais nada eu queria agradecer por esse desafio, 240 

Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro, Vice Presidente Gustavo Ramos Melo, todos os 241 

conselheiros e os membros da comissão, gostaria que todos eles estivessem aqui, a 242 

Viviane Felix do Prado, a Fabiana Zanquetta de Azevedo, o Aldo da Silva Gaspar Filho e o 243 

Manoel Correia de Almeida. Por gentileza, foram 6 meses de grandes desafios. 244 

(Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Bom, eu vou chamando então cada 245 

conselheiro, cada conselheiro primeiro recebe o diploma, assina a lista do diploma e, em 246 

seguida, recebe o termo de posse, ele tem que assinar também o termo de posse. 247 

Primeiro conselheiro, Afonso Celso Bueno Monteiro. (Vice Presidente Gustavo Ramos 248 

Melo): Está por ordem alfabética. (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Eu fui o 249 

primeiro, porque é ordem alfabética. Eu sempre fui o número 1 na minha turma na 250 

escola. Conselheiro Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca. Conselheira Ana Maria de 251 

Biazzi Dias de Oliveira. Vou pedir licença à Plenária pois a Conselheira Nádia Somekh 252 

precisa de ausentar, então vamos dar a ela o diploma de honra ao mérito, que depois 253 

será dado aos outros conselheiros atuais. Gostaria de chamar a Conselheira Nádia 254 

Somekh aqui na frente. Não estava no protocolo, mas. (Conselheira Nádia Somekh): 255 

Desculpe me meter no protocolo, mas eu tenho que ir para a premiação das melhores 256 

práticas que o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, está atribuindo agora na 257 

semana do Patrimônio, e eu tenho que entregar o prêmio. Então eu sinto muito, é uma 258 

despedida, odeio despedidas, eu ia chorar. E como despedida, tem algo que produzimos 259 

juntos aqui, o meu grupo de pesquisa, sobre Patrimônio e Inclusão, produzimos um 260 

manual, muito simples, para gestores municipais e se chama “Preservando o Patrimônio 261 

Histórico”. Eu tive todo o apoio aqui do Afonso para essa publicação e acho muito bom 262 

dar continuidade, eu fora do Conselho, vou poder discutir nas regiões com gestores 263 

municipais, como preservar o Patrimônio, e tem aqui e vocês todos irão ganhar depois. 264 

Então antes que eu me emocione e comece a chorar, adeus para todos.  (Presidente 265 

Afonso Celso Bueno Monteiro): Eu vou tomar a liberdade de ler para depois não precisar 266 

ler novamente, é um certificado de Honra ao Mérito do CAU/SP: “ O Conselho de 267 

arquitetura e urbanismo de São Paulo – CAU/SP, concede a homenagem de honra ao 268 

mérito à Arquiteta e Urbanista Nádia Somekh, Conselheira Titular Estadual, por sua 269 

lealdade, compromisso e relevantes serviços prestados ao longo da histórica gestão 270 

fundadora desta organização, iniciada em 27 de dezembro de 2011 e concluída em 31 de 271 

dezembro de 2014, período em que tivemos a grata responsabilidade de implantar, 272 

estruturar e organizar o nosso tão sonhado Conselho profissional. São Paulo, 18 de 273 

dezembro de 2014. Assinam Afonso Celso Bueno Monteiro, presidente do CAU/SP e 274 

Gustavo Ramos Melo, Vice Presidente do CAU/SP.” Todos os Conselheiros atuais vão 275 

receber um diploma idêntico a este. Voltando à lista: Andre Tostes Graziano. Para ir 276 
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adiantando o expediente o próximo é Anita Affonso Ferreira Silveira. Próxima Conselheira 277 

a ser diplomada Anne Marie Sumner. Próximo Conselheiro, Antonio Celso Marcondes 278 

Pinheiro. Conselheira Berthelina Alves Costa. Próximo Conselheiro Bruno Ghizellini Neto. 279 

Conselheiro Carlos Alberto Silveira Pupo. Eu peço licença novamente o Conselheiro 280 

Suplente a ser empossado, Antônio Claudio Pinto da Fonseca, precisa sair porque tem 281 

uma consulta médica. O próximo é o Conselheiro Claudio Barbosa Ferreira, ele não está 282 

presente e justificou sua ausência. Outro Claudio Zardo Búrigo. Conselheira Debora 283 

Pinheiro Frazatto. Dilene Zaparoli, ausência justificada. Próximo Conselheiro Éder Roberto 284 

da Silva, nosso atual diretor financeiro, ele saiu. Próximo Éderson da Silva. Edmilson 285 

Queiroz Dias. Próximo Conselheiro Edson Jorge Elito. Conselheiro Eduardo Caldeira 286 

Brandt Almeida. Tem um conselheiro que precisa de ausentar por causa do horário de 287 

voo, Conselheiro Soriedem Rodrigues. Conselheiro Eduardo Habu. Congestionou um 288 

pouco aqui, tem que aguardar um pouquinho. Conselheiro Flavio Marcondes. Tem alguns 289 

professores da Universidade do Mackenzie que vão precisar sair, que eu estou separando 290 

os diplomas para chama-los para que não haja prejuízo no horário. Conselheiro Gerson 291 

Geraldo Mendes Faria, nosso diretor administrativo. Conselheiro Reginaldo Peronti, que 292 

também tem um probleminha de horário. Vou chamar os cinco professores, o Flavio já 293 

foi, Eduardo Sampaio Nardelli, Sami Bussab, Gilberto Silva Domingos de Oliveira Belleza, 294 

Augusto França Neto e Rafael Patrick Schimidt, venham aqui para receber os seus 295 

diplomas. Conselheiro Gilberto Silva de Oliveira Belleza. Conselheiro Suplente Luis Felipe 296 

Xavier. Conselheiro Gildo Severino dos Santos. Conselheiro Gustavo Ramos Melo. 297 

Conselheira Jacobina Albu Vaisman, mais conhecida como Conselheira Nina. Conselheiro 298 

José Antonio Lanchoti. Conselheiro José Borelli Neto. Conselheiro José Renato 299 

Soibelmann Melhem. Conselheiro João Carlos Correia. Conselheiro João Carlos Monte 300 

Claro Vasconcellos, mais conhecido como Joca. Conselheiro João Sette Whitaker Ferreira, 301 

ele está com ausência justificada. Conselheira Luciana Rando de Macedo Bento. 302 

Conselheiro Nelson Gonçalves de Lima Junior, vamos chama-lo porque ele precisa de 303 

ausentar. Conselheiro Lucio Gomes Machado, não está presente. Conselheiro Luiz 304 

Antonio Cortez Ferreira, ausência justificada. Conselheiro Luiz Antonio Raizzaro, nosso 305 

coordenador da comissão de finanças. Conselheiro Luiz Fisberg. Conselheiro Marcelo 306 

Martins Barrachi. Conselheira Marcia Mallet Machado de Moura. Vou entregar agora o 307 

diploma de Honra ao Mérito ao Conselheiro Nilson Ghirardello, porque ele precisa de 308 

ausentar e também o termo de posse. Conselheira Márcia Regina de Moraes Dino de 309 

Almeida. Conselheira Maria Rita Silveira de Paula Amoroso, que já foi embora. 310 

Conselheiro Mario Yoshinaga. Conselheira Nancy Laranjeira Tavares de Camargo. 311 

Conselheiro Nelson Gonçalves de Lima Junior já foi, Conselheiro Nilson Ghirardello 312 

também. Conselheiro Paulo André Cunha Ribeiro. Conselheiro Paulo Canguçu Fraga 313 

Burgo. Conselheiro Pedro Fiori Arantes, não está presente. Conselheiro Pietro 314 

Mignozzetti, não está presente também. Conselheiro Reginaldo Luiz Nunes Ronconi. 315 

Conselheiro Roberto dos Santos Moreno. Conselheiro Rogerio Batagliesi, ausência 316 

justificada. Conselheiro Ronald Tanimoto Celestino. Conselheira Rosana Ferrari. 317 

Conselheiro Ruy dos Santos Pinto Junior. Conselheira Silvana Serafino Cambiaghi, não 318 

está presente. Conselheiro Silvio Antonio Dias. Conselheiro Silvio John Heilbut. 319 

Conselheiro Valdir Bergamini. Conselheira Vera Santana Luz. Conselheiro Victor Chinaglia 320 

Junior. E o ultimo conselheiro dessa leva de conselheiros titulares é a Conselheira Violeta 321 

Saldanha Kubrusly, que está viajando. Então vamos passar agora aos Suplentes de 322 
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Conselheiros. Conselheira Adriana Sanches Garcia. Conselheiro Alan Silva Cury, não está 323 

presente. Conselheiro Alexandre Carlos Penha Delijaicov. Eu vou entregar o diploma de 324 

Honra ao Mérito ao Conselheiro José Borelli Neto porque ele precisa se ausentar. 325 

Conselheira Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone, não está presente, tenho uma 326 

procuração, que ela pediu para o Conselheiro Altamir Clodoaldo Rodrigues pegar aqui 327 

para ela. Como ela não assinou a lista, terá que retirar pessoalmente. Vinicius Faria 328 

Queiroz Dias. Alguns que estão sendo chamado fora de ordem, é por conta de 329 

compromissos assumidos. Vou chamar aqui o Conselheiro Pietro Mignozzetti que estava 330 

ausente. Anderson Kazuo Nakano. Ana Cristina Gieron Fonseca. André Luis Avezum. 331 

Antonio Castelo Branco Teixeira Junior. Antônio Claudio Pinto da Fonseca já foi. Antonio 332 

João Malicia Filho, ausência justificada. Augusto França Neto, já foi. Barbara Di Monaco. 333 

Caio Santo Amore de Carvalho. Carlos Alberto Palladini Filho. Carlos Stechhahn, não está 334 

presente. Célio José Giovanni. Claudete Aparecida Lopes. Cristiano Antonio Morales 335 

Jorge. Daniel Ferreira da Silva. Daniela Morelli de Lima. Denis Roberto Castro Perez, não 336 

está presente. André Takiya, está presente. Denise Carvalho Schneider, ausência 337 

justificada. Douglas Ellwanger, não está presente. Edmar Teixeira de Morais, não está 338 

presente. Eduardo Sampaio Nardelli, já foi. Eduardo Trani. Elisete Akemi Kida, não está 339 

presente. Eurico Pizão Neto. Fábio de Almeida Muzetti. Fernando Zambeli. João Antonio 340 

Danielson Garcia. João Marcos de Almeida Lopes. José Alfredo Queiroz dos Santos. José 341 

Maria de Macedo Filho, não está presente. José Xaides de Sampaio Alves, não está 342 

presente. Luciana de Oliveira Royer, ausência justificada. Ludimila de Fatima Biussi 343 

Afonso. Luis Felipe Xavier, não está presente. Luzia Regina Scarpin De Marchi. Marcio 344 

Antonio Campos, não está presente. Margareth Matiko Uemura, também não está 345 

presente. Maurilio Ribeiro Chiaretti, não está presente. Minoru Takatori. Mirtes Maria 346 

Luciani. Paula Valeria Coiado Chamma, não está presente. Paulo Brazil Esteves Sant´Anna. 347 

Paulo Renato Mesquita Pellegrino. Rafael Patrick Schimidt, já foi. Rita Paschoal Homem 348 

de Melo, não está presente. Roberto Nery Junior. Professora Rosa Grena Kliass. Sami 349 

Bussab, já foi. Sandra Regina da Silva Duarte, não está presente. Sergio Baldi, também 350 

não está presente. Sergio Maizel. Soriedem Rodrigues, já foi. Tatiane Roselli Ribeiro. 351 

Valter Luis Caldana Junior, não está presente. Vasco de Mello, também não está presente. 352 

Vera Victoria Shiroky Schubert, também não está presente. E por último que já recebeu 353 

Victor da Costa. Vinicius Faria Queiroz Dias. Então vamos passar rapidamente agora, essa 354 

vai ser mais rápida que não precisa assinar, é a entrega dos diplomas de honra ao mérito 355 

aos conselheiros atuais. Primeiro, Conselheiro Afonso Celso Bueno Monteiro. Conselheira 356 

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira. Conselheiro Bruno Ghizellini Neto, não está 357 

presente. Conselheiro Ciro Felice Pirondi, não está presente. Conselheiro Claudio Barbosa 358 

Ferreira, que também não está presente. Conselheiro Claudio Sergio Pereira Mazzetti. 359 

Conselheira Débora Pinheiro Frazatto. Conselheiro Edison Aparecido Candido, não está 360 

presente. Conselheiro Eduardo Caldeira Brandt Almeida, não está presente. Conselheiro 361 

Eduardo Habu. Conselheiro Gerson Geraldo Mendes Faria. Conselheiro Gilberto Silva de 362 

Oliveira Belleza. Conselheiro Gustavo Ramos Melo. Conselheira Jacobina Vaisman. 363 

Conselheiro João Carlos Correia. Conselheiro João Carlos Monte Claros Vasconcellos, Joca. 364 

Conselheiro Jose Armenio de Brito Cruz, não está presente. Conselheiro José Renato 365 

Soibelmann Melhem. Conselheiro Leandro Bueno Matsuda, não está presente. 366 

Conselheiro Lélis Noronha Schneck, não está presente. Conselheira Luciana Rando de 367 

Macedo Bento. Conselheiro Lucio Gomes Machado, já foi. Conselheiro Luiz Antonio 368 
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Raizzaro. Conselheiro Luiz Augusto Contier. Conselheiro Luiz Fisberg. Conselheira Marcia 369 

Mallet Mallet de Moura. Conselheiro Mario Yoshinaga, não está presente. Conselheiro 370 

Paulo Afonso Costa. Conselheiro Mario Yoshinaga, que estava ausente. Conselheiro Paulo 371 

André Cunha Ribeiro. Conselheiro Paulo Canguçu Fraga Burgo, já foi. Conselheiro Renato 372 

Luiz Martins Nunes, nosso novo Conselheiro Federal. Conselheiro Roberto dos Santos 373 

Moreno. Conselheiro Rogerio Batagliesi, não está presente. Conselheira Rosana Ferrari. 374 

Conselheira Saide Kahtouni. Conselheiro Silvio Antonio Dias. Conselheiro Victor Chinaglia 375 

Junior. Agora aos suplentes. Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca. Antonio Claudio 376 

Pinto da Fonseca, está ausente. Conselheira Aurea Lopes Machado Mazzetti. Berthelina 377 

Alves Costa, está ausente. Caio Boucinhas, está ausente. Conselheiro Carlos Alberto 378 

Silveira Pupo, está ausente. Carlos Eduardo Zahn, está ausente. Quero dizer que 379 

enviaremos esse diploma via Sedex aos Conselheiros ausentes. Conselheira Consuelo 380 

Aparecida Gonçalves Gallego, não está. Conselheira Daniela Morelli de Lima, ausente. 381 

Conselheira Delcimar Marques Teodózio, ausente. Conselheiro Carlos Alberto Silveira 382 

Pupo.  Conselheiro Edmilson Queiroz Dias, está ausente. Conselheiro Edson Luís da Costa 383 

Sampaio, ausente. Conselheiro Francisco Eleutério de Abreu, ausente. Conselheiro 384 

Guilherme Carpintero de Carvalho, ausente. Conselheiro Isao Watanabe, ausente. 385 

Conselheiro João Antonio Danielson Garcia. Conselheiro José Antonio da Silva Quaresma, 386 

Zan Quaresma, não está presente. Conselheiro José Eduardo Gonçalves, ausente. 387 

Conselheiro José Geraldo Martins, ausente. Conselheiro José Roberto Baraúna Filho. 388 

Conselheiro Julio Barreto Gadelha, ausente. Conselheira Katia Piclum Versosa, ausente. 389 

Conselheiro Kauê Obara Kurimori, ausente. Conselheiro Laerte Otavio Rojo Rosseto, 390 

ausente. Conselheira Luciana Mercia Gonçalves, ausente. Conselheiro Luciano Fiaschi, 391 

ausente. Conselheiro Manoel Correia de Almeida. Conselheiro Marcelo Martins Barrachi. 392 

Conselheiro Maurilio Ribeiro Chiaretti, ausente. Conselheiro Miguel Gustavo Fabregues, 393 

ausente. Conselheira Monica Fonseca Coutinho, ausente. Conselheiro Nelson Trezza, 394 

ausente. Conselheiro Pedro de Melo Saraiva, ausente. Conselheiro Rafael Patrick 395 

Schimidt, ausente. Conselheiro Rafic Farah, ausente. Conselheiro Silvio Heilbut, ausente. 396 

Conselheira Stella Maris Bilemjian, ausente. Conselheiro Valter Luiz Caldana Junior, 397 

ausente. Vicente de Paulo Ganzelevitch Vargas, ausente. Então, os Conselheiros que não 398 

receberam hoje, entregaremos esse certificado via Sedex. Vamos retomar a Plenária 399 

rapidamente. Feitas as formalidades de Diplomação e entrega do termo de posse, vamos 400 

para o item 4 da pauta, que é simplesmente anunciar a contratação do Arquiteto Affonso 401 

Risi Junior, para ocupar o cargo de ouvidor do CAU/SP. Nós fizemos questão de anunciar 402 

antes do final do mandato, para que se consagre a instituição da ouvidoria. Foi feita uma 403 

comissão especial que formatou a ouvidoria. Depois foi contratada uma empresa. Houve 404 

um acompanhamento, com a Conselheira Saide Kahtouni, Conselheiro Mario Yoshinaga, 405 

enfim, vários Conselheiros, que fizeram a formatação e eles mesmos que fizeram a 406 

escolha do Arquiteto Affonso Risi Junior. É mais um anuncio, ele não está presente, nós 407 

iremos contrata-lo para que 2015 já comece com uma ouvidoria do CAU/SP. Era, talvez, 408 

umas das últimas coisas que estava faltando na área administrativa do Conselho.  409 

Conselheira Saide Kahtouni ou Conselheiro Mario Yoshinaga, que foi o coordenador, se 410 

quiserem falar alguma coisa a respeito do indicado. Parece que ele é de Bragança Paulista 411 

e amigo do Conselheiro João Carlos Monte Claros Vasconcellos, Joca, não sei se tem 412 

alguma influência política. Conselheiro Mario Yoshinaga, o senhor tem 3 minutos. 413 

(Conselheiro Mario Yoshinaga): Antes de mais nada, devo agradecer ao pessoal que 414 
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colaborou comigo na Comissão de Formatação da ouvidoria, a Conselheira Saide 415 

Kahtouni, que está aqui, o Conselheiro Luiz Fisberg, que também está aqui, o Conselheiro 416 

Renato Luiz Martins Nunes, que também está aqui e o Conselheiro Eduardo Habu, que 417 

está ali no fundo. Quero dizer que trabalhei com um pessoal, do qual agradeço muito pela 418 

colaboração e pela diversidade de opiniões. São pessoas muito inteligentes e que 419 

contribuíram muito nesse trabalho. Conseguimos fazer uma ouvidoria, junto com o 420 

ouvidor geral do CAU/BR, José Eduardo Tibiriçá, de forma que a nossa ouvidoria também 421 

tivesse um DNA parecido com o do CAU/BR. Foi um trabalho muito bom, muito 422 

prazeroso. As vezes com divididas em assuntos gerais, mas depois voltava pra ouvidoria. 423 

Tanto que discutimos vários assuntos que eram interessantes. Mas eu só vim tomar a 424 

palavra para agradecer a todo esse pessoal, e dizer que fiquei muito satisfeito de já ter 425 

definido o ouvidor com esse nome referendado e contratado. (Presidente Afonso Celso 426 

Bueno Monteiro): Obrigado Conselheiro, e esgotada a pauta, temos a palavra dos 427 

Conselheiros. Temos 3 conselheiros inscritos e acho que em 3 minutos cada um a gente 428 

consegue encerrar, em virtude do adiantado da hora e da necessidade de entregarmos o 429 

auditório para a empresa aqui. A primeira inscrita é a Conselheira Jacobina Albu Vaisman, 430 

que vai falar sobre o Conselho Municipal de Política Urbana. (Conselheira Jacobina Albu 431 

Vaisman): Eu agradeço a oportunidade, ainda que me parece um pouco tarde para voltar 432 

a falar de alguma coisa que aconteceu o ano passado, mas durante o ano de 2014, eu 433 

participei, como enviada pelo CAU/SP, de 9 das 10 reuniões do Conselho Municipal de 434 

Política Urbana, e este conselho está se renovando também. Desta vez obedecendo a lei 435 

do Plano Diretor, que divide esse conselho entre várias representações da sociedade civil, 436 

incluindo as sociedades profissionais. Tenho o prazer de informar que da parte das 437 

entidades de arquitetos, eu fui indicada para essa eleição, e deverá ser decisão do 438 

CAU/SP se eu devo continuar no ano que vem. Nós tivemos várias participações, além 439 

dessa reunião. Fui convidada pelo arquiteto e urbanista Fernando de Melo Franco para 440 

participar de audiências públicas e eu acho que é uma questão extremamente importante 441 

para o CAU/SP interagir tanto com o Conselho Municipal de Política Urbana quanto com 442 

as várias instâncias que a prefeitura oferece a possibilidade dos arquitetos se 443 

manifestarem. É uma das formas de nós arquitetos participarmos das questões de 444 

políticas públicas. Eu gostaria de apenas mencionar que entres os nossos colegas 445 

conselheiros estavam presentes nesse Conselho Municipal o arquiteto e urbanista 446 

Claudio Sergio Pereira Mazzetti, Paulo Afonso Costa, Valter Caldana, Aurea Lopes 447 

Machado Mazzetti e Jose Armenio de Brito Cruz. São pessoas que de uma maneira geral, 448 

me encorajaram muito para participar ativamente dentro do Conselho Municipal de 449 

Política Urbana e me apoiaram nas minhas posições, que foram muito bem aceitas em 450 

nome do CAU/SP. Era só isso.  (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Parabéns pelo 451 

trabalho frente ao Conselho Municipal de Política Urbana. Próximo Conselheiro, 452 

Conselheiro Luiz Fisberg, o assunto é CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade. 453 

(Conselheiro Luiz Fisberg): Obrigada Afonso, só para relatar, eu vim dizer também, 454 

relembrando que na primeira Plenária deste ano, em 30 de janeiro desse ano, eu fui 455 

escolhido pelo Plenário como representante do CAU/SP para a Comissão Permanente de 456 

Acessibilidade. Havia sido feita uma nova solicitação aqui para a Presidencia, e aqui eu fui 457 

escolhido e indicado para a Prefeitura. Por uma série de razões, atrasos até da própria 458 

Prefeitura, a coisa acabou se efetivando só na segunda quinzena de maio e desde então 459 

eu venho colaborando. As reuniões eram semanais, até ontem, que foi a última. E é isso, 460 
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não vou ler, apenas deixar esse relatório. Obrigado. (Presidente Afonso Celso Bueno 461 

Monteiro): Obrigado, e parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Vamos guardar na nossa 462 

futura biblioteca do CAU/SP. E agora o Conselheiro Gilberto Silva Domingues de Oliveira 463 

Belleza, com o assunto agradecimentos.  (Conselheiro Gilberto Silva Domingues de 464 

Oliveira Belleza): Eu só queria dizer, em nome do colega Jose Armenio de Brito Cruz, 465 

presidente do IAB-SP, Instituto dos Arquitetos do Brasil – Núcleo São Paulo, que pediu 466 

para eu transmitir a todos, pois ele não pode estar presente, que ele em nome do IAB-SP, 467 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – Núcleo São Paulo gostaria de cumprimentar a todos e 468 

colocar o IAB-SP, Instituto dos Arquitetos do Brasil – Núcleo São Paulo, à disposição dos 469 

colegas do Conselho, tanto nessa, como na próxima gestão. Da minha parte, eu gostaria 470 

só de fazer um agradecimento desse primeiro mandato de todos nós, dizer que nós 471 

construímos a história da arquitetura brasileira. Isso fez com que o nosso Estado, o 472 

Estado mais pungente do país, do ponto de vista arquitetônico e de profissionais 473 

arquitetos, montássemos um conselho, que nesses três anos montou, com toda a nossa 474 

organização e toda a nova participação dos arquitetos num novo conselho. Quero dizer 475 

aos colegas que foi um prazer para mim ter participado disso. Tivemos muitas 476 

discordâncias entre todos nós aqui. Muitos consentimentos, mas também muitas 477 

discordâncias. E espero que isso seja, de uma certa maneira, relevado ao segundo plano 478 

tendo em vista a nossa contribuição à nossa profissão, que todos nós temos aqui. 479 

Obrigado.  (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Obrigado Conselheiro e por 480 

último, não estava inscrito, mas vou fazer uma licença poética porque ele vai ser o nosso 481 

representante em Brasília, o Conselheiro Renato Luiz Martins Nunes solicitou a fala. 482 

(Conselheiro Renato Luiz Martins Nunes): Bom, eu não podia deixar de falar. Quero 483 

primeiro agradecer todo esse apoio e carinho que tem me acompanhado. E dizer também 484 

que eu sinto uma enorme responsabilidade. Porque arquitetura e urbanismo tem uma 485 

consistência para os iniciados, os catredários, os profissionais sérios, mas a cidade não 486 

recebeu isso. Parece que urbanismo é uma coisa para os iniciados. E eu acho que é uma 487 

das tarefas que foi truncada ao longo desses tempos em que nós vivemos dentro de um 488 

Conselho multi profissional. Sabemos das dificuldades que foram, quantas e quantas 489 

reuniões com colegas importantes como o Albano, o Faiete, o Gama e tantos outros que 490 

batalhavam no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, algumas posições 491 

que fossem favorecer essa visualização dessa tarefa, que é da maior importância para o 492 

ser humano e não é um trabalho de diletantismo ou um trabalho de desenho bonito. Hoje 493 

quando eu vinha para cá de Ubatuba, houve uma congestão no trânsito que fez com que 494 

o ônibus que eu estava, na janela que eu estava, parasse de frente para o conjunto da 495 

CECAP, Caixa Estadual de Casas para o Povo, do Artigas, fiquei lá uns 10 minutos. Eu 496 

participei, a convite do Artigas, desde o primeiro momento da elaboração dos estudos, e 497 

depois de um ano, quando os estudos terminaram, eu fui destacado por ele e pelo Fábio 498 

Penteado, para ser o arquiteto da equipe no terreno, na implantação dos platôs, das 499 

curvas de nível e tudo o mais. Fiquei muito tempo lá. Então hoje, olhando aquilo tudo, 500 

esse cinema passou. Inclusive a prisão que eu sofri pela Aeronáutica, porque ali era uma 501 

região de hortaliças e era uma área do Governo do Estado que limitava com a base aérea 502 

de Cumbica e eu estava procurando os marcos do topografo na cerca, fuçando a cerca da 503 

aeronáutica, em 1972. Não deu 10 minutos uma tropa da aeronáutica me carregou para o 504 

comando. Tudo isso se resolveu e ficou na piada, mas o que me chamou a atenção hoje, 505 

olhando aquilo tudo, foi que aquilo foi destinado para 11 mil apartamentos, cinco pessoas 506 
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por apartamento, então a previsão era de 55 mil moradores. Você olhando aquilo não vê 507 

essa confusão, você não vê esse congestionamento, você não vê essa desordem, porque 508 

ali tem urbanismo. Tem arquitetura, indubitavelmente, mas as relações de espaços, 509 

combinadas com as necessidades de vida foram levadas com rigor cientifico e criativo. E é 510 

essa visão que eu acho que vai orientar o meu trabalho. Lá em Brasília, naquele encontro 511 

internacional que teve, tinha um arquiteto inglês que falou uma coisa muito interessante, 512 

ele disse que urbanismo é o projeto e o desenho de conexões sociais. Frase objetiva 513 

como só um britânico poderia produzir. Isso tem me acompanhado. Hoje, vendo tudo isso 514 

ai, esse cenário quieto, onde tudo funciona, as crianças brincando, os automóveis, as 515 

árvores, não é uma vila desorganizada. Vou adotar como convicções para mim pelo 516 

menos, para o meu trabalho, duas definições, arquitetura e urbanismo. Para mim, 517 

arquitetura é o projeto do espaço do homem, do ser humano e urbanismo é projeto do 518 

espaço do cidadão, que é onde se dá a política, as relações, e isso tem que ser priorizado 519 

daqui para frente para o Brasil inteiro. As pequenas prefeituras têm que saber que ao 520 

liberar um projeto de um pequeno loteamento, de uma expansão urbana, não pode ser 521 

feito do jeito que é feito hoje. Alguém tem que reclamar, e nós nunca conseguimos 522 

reclamar porque não tínhamos poder para isso. Agora nós temos e para transformar isso 523 

em ação nós tempo que primeiro fazer um intenso trabalho direcionado nessa linha. Eu 524 

pretendo vir a todas as reuniões do Plenário de São Paulo, acho que a minha tarefa vai 525 

ser agora desenvolver, no olimpo de Brasília, algumas relações com os demais estados e 526 

levar essa maçaroca de experiências e problemas que temos em São Paulo, para ver se 527 

isso ajuda a ter uma visão mais moderna da nossa profissão. Eu queria agradecer a todos. 528 

É isso, Obrigado. (Presidente Afonso Celso Bueno Monteiro): Obrigado Conselheiro e 529 

gostaria de agradecer mais uma vez pelas palavras emocionantes. Esgotada a pauta eu 530 

quero agradecer mais uma vez a todos por esses 3 anos de convívio aqui e dizer que a 531 

maioria deve voltar, inclusive com novos elementos ao nosso grupo, então eu gostaria 532 

que continuássemos todos juntos e cada vez mais orientados no sentido de fazer um 533 

CAU/SP cada vez melhor. Um conselho que realmente represente os arquitetos, os 534 

anseios e tudo o que foi falado pelo Conselheiro Renato Luiz Martins Nunes. Muito 535 

Obrigado, bom retorno a todos e um bom Natal, bom Princípio de Ano a todos. 536 

  537 

 538 

Afonso Celso Bueno Monteiro 539 

Presidente do CAU/SP    540 


