SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

SÚMULA DELIBERATÓRIA - 2^ REUNIÃO DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE MS - CEAU/MS

11/02/2016

INÍCIO

TÉRMINO

09:00

10:20

CAMPO GRANDE -MS
SEDE CAU/MS

REUNIÃO COORDENADA POR - OSVALDO ABRÃO DE SOUZA - PRESIDENTE CAU/MS

PARTICIPANTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OSVALDO ABRAO DE SOUZA

PRESIDENTE

GIOVANADARIOSBARAINI

COORDENADORA DA CEP

FABIANO COSTA

COORDENADOR DA CEF

EYMARD CEZAR FERREIRA ARAÚJO

CONSELHEIRO ESTADUAL

PAULO CÉSAR DO AMARAL

COORDENADOR DA CFA

GILLABNERFINOTTI

SECRETÁRIO GERAL

DENIZANGELA UMA ROSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Os participantes acima nominados, reuniram-se por convocação da presidência, para
discutirem os assuntos relacionados: 1) Verificação de quorum: Verificada a existência de
quorum, o Presidente do CAUMS Osvaldo Abrão de Souza fez a abertura da 2^ reunião
ordinária do CEAU, reiterando que este é um órgão consultivo e apoiador do CAU/MS, cujos
objetivos estão relacionados com o exercício e a formação profissional. O Secretário Geral
Gill Abner Finotti declarou que encaminhou a convocação para a reunião do CEAU a todas as (M
entidades, via e-mail, mesmo àquelas que ainda não atenderam as formalidades exigidas na
deliberação n^ 090 de 18 de junho de 2015. Registrou-se ainda que foram encaminhados
ofícios para as entidades para que se filiassem ao CEAU, porém apenas uma, a ABAP,
atendeu aos requisitos mínimos para fazer parte desse colegiado. O Secretário Geral
destacou que o convite ainda continua sendo feito às entidades para participar do colegiado,
porém, não se verificou a presença de nenhuma delas até então. Conforme a estrutura
regimental do CEAU, o colegiado deve ser presidido pelo presidente do CAU, e na sua
ausência/ pelo secretário executivo. Neste momento, o secretário geral destacou que or \
secretário executivo se assemelha muito ao coordenador adjunto, que além de conduzir a V^r
reunião na ausência do presidente, também tem a função de apresentar a matéria discutida >0
em reunião do colegiado, nas reuniões do plenário. O conselheiro Paulo César do Amaral
questionou se as exigências feitas para integrar o CEAU, são ordem nacional e o secretário
geral esclareceu que as exigências estão em conformidade com o artigo 5 g e 69 da
deliberação plenária n^ 090 do CAU/MS. Informou ainda que no e-mail de convocação,
encaminhado a todas as entidades para participarem do colegiado, enfatiza essas exigências,
não podendo ser alegada ignorância quanto ao conteúdo. Evidenciou ainda que as entidades
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podem apresentar a documentação exigida a qualquer tempo, pois possuem cadeira vitalícia
no CEAU. A conselheira Giovana retomou o questionamento quanto aos documentos que
provam a regularidade dessas entidades, se são exigências do CEAU ou de ordem nacional. O
secretário geral reiterou que o que deve ser levado em consideração é o que está
determinado no artigo quinto da deliberação plenária CAUMS n^ 090/2015, como por
exemplo o item III: "ter o ato constitutivo e alterações devidamente registrados no cartório
ou ofício competente". A dúvida da conselheira Giovana foi se legalidade desses
documentos, devem ser comprovadas perante o CEAU ou à sociedade civil e sugere que o
procurador jurídico formule um documento definindo essa questão. 1) Aprovação da
súmula da reunião anterior: colocada em votação a súmula da 1^ reunião do CEAU/MS, foi
aprovada por unanimidade de votos. 2) Metas para a discussão sobre questões do ensino e
do exercício profissional: O presidente destacou que essa é a função inicial do CEAU, definir
o objetivo, as metas para esse ano e abriu espaço para sugestões. Iniciando, o coordenador
da CEF, Fabiano Costa, destacou a falta que as entidades fazem nesse momento, pois é
importante conhecer as necessidades, mesmo as de quem ainda não faz parte oficialmente
desse colegiado. Dessa forma, o secretário geral propôs um encaminhamento, sugerindo um
e-mail para as entidades, a fim de que contribuíssem em alguma meta, como forma de
participação e também que as decisões a serem tomadas sejam de conhecimentos de todos.
O presidente declarou que este ainda não é o momento ideal para esse procedimento, visto
que todos já foram convidados a participarem das reuniões. A conselheira Giovana sugeriu
para o ano de 2016, já no l9 semestre, junto com ABAP, CEF, E CAU Académico, levar
palestras sobre o paisagismo, no sentido de valorizar esta que é uma extensão da profissão
do arquiteto e urbanista, o que abrirá caminhos também para a discussão sobre o
urbanismo, entendendo que possivelmente poderá ser trabalhado nas escolas de
arquitetura e urbanismo. Sugeriu ainda, verificar a possibilidade de aporte de recursos para
trazer palestrantes convidados e ainda dar ênfase ao CAU Académico, que também inicia
seus trabalhos neste ano, e acrescenta que as comissões pertinentes ao CEAU, como a CEP e
a CEF, deverão atuar assim como a ABAP, nessa ação no momento certo. Assim, as outras
comissões atuarão como apoio e suporte, numa voz única de trabalho, como uma visão
política estratégica, unindo todos os lados com o objetivo maior, em uma ação advinda do
CEAU. Com a palavra, o conselheiro Eymard, destacou que na formação do CEAU, alertou ao
fato da regularização profissional, tirando o paisagismo da profissão de arquiteto e
urbanista. Considerou ainda, que devemos auxiliar a ABAP, dando suporte e incentivo à
presidente, Eliane Guaraldo. Sendo assim, o presidente sugeriu que ela fosse convidada para
participar da próxima reunião do CEAU, a fim de acompanhar os trabalhos desse colegiado e,
segundo o conselheiro Eymard mostrar para as outras entidades que o CAU não representa
nenhuma barreira à participação das entidades no CEAU, pelo contrário, ele apoia aquelas
que atendem o que estabelece a deliberação plenária n- 090/2015. Retomando as
propostas, o presidente observou que elas são muito boas, em nada excludentes, mas,
concorrentes, e com o mesmo objetivo. A conselheira Giovana sugeriu sejam ouvidos os
anseios dos conselheiros da subsede de Dourados, quanto a questão do paisagismo, já que
naquela cidade as manifestações são constantes quanto a esse assunto. Já o conselheiro
Paulo César do Amaral defendeu que seria melhor que eles apresentassem
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necessidades na sede do CAU/MS, durante a reunião do CEAU. Prosseguindo, o presidente
propôs então, eleger esse como o ano do paisagismo, revalorizando assim essa profissão.
Sua fala foi complementada pela conselheira Giovana que declarou que discutir o
paisagismo, remete imediatamente ao urbanismo e com isso resgata a cidade. Após uma
rápida consideração sobre a Composição do Conselho das Cidades e a representatividade do
CAU, o presidente retomou a reunião propondo a eleição de um substituto para relatar, na
plenária a matéria discutida na reunião, destacando que essa função cabe à secretária
executiva, que naquela ocasião não estava presente. Portanto, o nome indicado foi o da
conselheira Giovana Dario Sbaraini. Para finalizar, o presidente registrou os
encaminhamentos do CEAU para apreciação do plenário, sendo eles: eleger o ano de 2016
como o ano da valorização do paisagismo, em conjunto com a CEF e CEP e também convidar
para o CEAU pessoas ligadas ao paisagismo, como a presidente da ABAP, Eliane Guaraldo. O
conselheiro Eymard se propôs a fazer o convite à presidente da ABAP pessoalmente. O
conselheiro Fabiano se comprometeu a fazer uma reunião com os arquitetos de Dourados e
escutar seus anseios quanto a essa questão e apresentá-las na próxima reunião, finalizando
assim os assuntos dessa reunião, 3) Agendamento da próxima Reunião: Confirmada para o
mês de abril, no dia seguinte ao da Sessão Plenária Ordinária. A convocação será realizada
pela Secretaria Geral que divulgará a pauta construída com a sugestão de todos. Nada mais
havendo, o presidente Osvaldo Abrão de Souza encerrou a reunião às 10h20min. E por
estarem acordados nos apontamentos acima, assinam os presentes.
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