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

Ata da Sessão Plenária Ordinária n?. 028, do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, realizada em

20 de março de 2014, na sede do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

1 Aos 20 (vinte) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e catorze (2014), na sede do Conselho de
2 Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, na Rua Espírito Santo n. 205, esquina com Avenida
3 Afonso Pena, CEP 79020-080, em Campo Grande- MS, por convocação ordinária prevista no calendário
4 anual e sob a Presidência do Conselheiro Estadual Osvaldo Abrão de Souza reuniram-se os Conselheiros
5 Estaduais: Dirceu de Oliveira Peters, Manoel Inocêncio Mendes Carli, Gutemberg dos Santos
6 Weingartner, Deborah Rezende de Almeida e Edneyde Vidal Ourives Sarros. Assume a titularidade
7 nesta sessão, em face da ausência do Conselheiro Titular, o Suplente de Conselheiro Ronaldo Ferreira
8 Ramos. Registra-se a presença do Assessor Jurídico Elias Pereira de Souza, do Coordenador da
9 Secretaria Geral Gill Abner, do Gerente Administrativo e Financeiro Cláudio Lisias Lucchese, da Gerente

10 de Fiscalização Patrícia de Oliveira Georges, do Assessor Especial da Presidência Luís Eduardo Costa, da
11 Assistente de Comunicação Jornalista Rafaela Gizzi e dos Agentes Fiscais Allan Duarte e Kelly Cristina
12 Hokama. Para secretariar esta Plenária, designa-se a Secretária da Presidência Ghislaine Gonçalves. 1.
13 ABERTURA. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O Presidente Osvaldo Abrão
14 verifica a existência de quorum e a sessão plenária inicia-se às 16h27min, com justificativa de ausência
15 apresentada pelos Conselheiros Estaduais: Luiz Carlos Ribeiro, Rui Lameiro Ferreira Júnior, Giovana
16 Dario Sbaraini e a Suplente de Conselheira Gabriela Gonçalves Pereira da Silva. 2. HINO NACIONAL O
17 Presidente Osvaldo Abrão invoca a proteção do Grande Arquiteto do Universo para a realização da 28^
18 Sessão Plenária Ordinária do CAU/MS. Aproveita ainda para registrar três acontecimentos tristes
19 ocorridos nas últimas datas. A jovem estudante de Arquitetura, Alana Cristina dos Santos, falecida em
20 sala de aula. E também o colega Emmanuel de Oliveira que sofreu uma ameaça de um AVC no dia
21 anterior a esta. E também o professor Flávio Trivelato que teve o falecimento de seu irmão. Pede que
22 sejam socorridos, que suas famílias tenham força e amparo durante este período ruim. Solicita a todos
23 que se coloquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3.LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA
24 ANTERIOR: O Presidente informa que a Ata da 27^ Sessão Plenária Ordinária, realizada em 27 (vinte e
25 sete) de fevereiro (02) de 2014 (dois mil e catorze), foi encaminhada antecipadamente a todos os
26 Conselheiros junto com a convocação. Colocada em discussão, Conselheira Estadual Edneyde Vidal
27 Ourives Barros informa que seu nome não consta do início da ata, na composição do quorum, sendo
28 que a mesma esteve presente e inclusive há diversas intervenções da conselheira, no restante da ata.
29 Solicita que seja efetuada uma ressalva na ata, para constar que estava presente na Sessão, na
30 composição do quorum, no início da ata. Colocada em aprovação, a ata foi aprovada por unanimidade
31 com a ressalva da inclusão do nome da Conselheira Estadual Edneyde Vidal Ourives Barros, na
32 composição do quorum. 4. APRESENTAÇÃO DOS DESTAQUES DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS; 4.1
33 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: (a) Ofício n. 037/2014- Comissão de organização da AÇÂO PRÓ-
34 RESÍDUOS; (b) Convite do Rotary-Reunião do Comité de Autoridades de Trânsito; (c) Convite Rotary
35 Internacional- proposta para diminuição de acidentes de trânsito em Campo Grande. 4.2
36 CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: (a) Ofício n.500/2012-2014-Presidente Haroldo Villar
37 Relatório de Gestão Exercício de 2013; (b) Ofício n. 501/2012-2014- Natasha Espinosa de Oliveira;
38 Ofício n. 502/2012-2014- Presidente Haroldo Villar de Queiroz; (d) Ofício n. 503/2012-2014- Presidente1

39 Haroldo Villar de Queiroz; Ofício n. 504/2012-2014-Gutemberg Weingartner. 5.APRESENTAÇÃO DE
40 COMUNICADOS: ( A) : PRESIDENTE: Dia 06 de março, o presidente Osvaldo Abrão compôs a mesa de



41 autoridades na cerimónia de colação de grau oficial, representando o CAU/MS. O gerente administrativo
42 e financeiro Cláudio Lucchese também esteve presente, pois foi um dos homenageados da noite; Dia 10
43 de março, o presidente Osvaldo Abrão presidiu da 5? (quinta) reunião do Centro de Serviços
44 Compartilhados em Brasília; Relata ainda que na sexta-feira dia 14 (catorze) foi instalada a Delegacia no
45 município de Paranaíba, a qual tem sua sede no escritório do Delegado Jean Gleik ; Nos dias 17 e 18 de
46 março, o presidente Osvaldo Abrão participou do 139 Fórum de Presidentes, realizado em Belo
47 Horizonte/MG. Sendo que houve diversas demandas, dentre elas, a eleição do novo coordenador dos
48 demais fóruns sendo eleito o Presidente Raquelson Lins do CAU/RN, e também efetuar manutenção e
49 coleta de informações administrativas e financeiras e procedimentos dos CAU/UF. O Presidente
50 Osvaldo informou no Fórum outro momento importante que é a realização da Conferência Nacional de
51 Arquitetura e Urbanismo a qual nivela conhecimentos epromove aproximação entre os conselheiros
52 estaduais e federais. (B) DOS COORDENADORES DAS COMISSÕES: -COMISSÃO DE FINANÇAS E
53 ADMINISTRAÇÃO: O coordenador conselheiro estadual Manoel Carli relata que a comissão reuniu-se
54 na data anterior e foi debatido sobre a aprovação da prestação de contas do exercício de 2013 e faz
55 uma ressalva para discorrer sobre o Sistema Implanta Informática que sofreu atualização em sua
56 configuração, e, com isso, não foi possível comparação junto ao CAU/MS. Relata que será encaminhado
57 um ofício ao CAU/BR questionando sobre quais procedimentos devem ser tomados, devido à falta de
58 comparativo. Foi criada a definição de procedimentos para instrução de processos financeiros para
59 apreciação do presidente, para uma padronização final. O presidente agradece e relata que o assunto
60 sobre a prestação de contas é um tanto quanto complicado, pois sabe que o Sistema Implanta
61 Informática possui variações. Citou que ligou para os gestores do CAU/BR tentando dar celeridade ao
62 processo, e que a comissão está correta em aprovar com ressalvas. Lembra ainda que o TCU (Tribunal de
63 Contas da União) irá auditar o CAU/BR, e os subordinados a ele também terão que passar pela mesma
64 auditoria. Sem mais. - COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO: O coordenador conselheiro estadual
65 Gutemberg Weingartner comunica que não houve reunião ordinária desta comissão, no entanto,
66 informou sobre a reunião extraordinária que foi realizada anteriormente, na qual foram colocadas em
67 pautas as ações da comissão. Os trabalhos de importância, que correspondem à valorização profissional
68 e às visitas técnicas a instituições vinculadas à Comissão de Exercício Profissional. As datas que
69 ocorreram e visitas em municípios do interior também foram debatidas, lógico, mas as mesmas irão
70 ocorrer de acordo com a agenda de cada conselheiro membro das comissões em pauta e claro da
71 disponibilidade das instituições de ensino. O coordenador Gutemberg também relata que assim se dará
72 maior proximidade das atividades das comissões junto aos centros académicos. Discutiram-se, também,
73 sobre mostras académicas e trabalhos finais de curso, mostras de produção dos cursos, sendo uma
74 foram de fazer participação de todas as instituições de ensino. Também debateram sobre uma mostra
75 profissional de jovens arquitetos e de arquitetos com mais de 30 anos de experiência. Para promover
76 aos profissionais recém-formados uma discussão entre ambos, auxiliando na formação dos mesmos. O
77 presidente relata que está com uma grande expectativa relacionada aos itens citados pelo coordenador.
78 - COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: Não houve. -COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Não houve
79 reunião ordinária, mas o coordenador adjunto, o conselheiro estadual Gutemberg faz breve relato da
80 reunião extraordinária. Ele narra que em conjunto com a Gerência de Fiscalização irão discutir a
81 programação de visitas no interior do estado. A priori é um acompanhamento das visitas em Dourados
82 na próxima semana. E nas semanas subsequentes, em outros municípios do estado. (C) RELATO DOS
83 CONSELHEIROS: O primeiro inscrito é o conselheiro estadual Dirceu Peters. Desculpa-se por não ter
84 participado da reunião da Comissão de Ensino e Formação, pois teve de participar de uma reunião em
85 outra instituição que participa e lamenta também seu atraso pelo mesmo motivo. Ele percebe que em
86 vários conselhos da federação, o conselheiro suplente não tem voz ativa, sugere ainda que estes
87 ganhem mais destaque. Discorre sobre sua participação no Conselho Municipal das Cidades, e que na
88 representação deste, não há a participação de um profissional em Arquitetura. Fez uma solicitação
89 desta participação e recebeu o apoio dos demais colegas. O presidente Osvaldo faz registro da chegada
90 da conselheira estadual Edneyde Vidal. Ele expõe que já havia encaminhado anteriormente ao
91 Conselho das Cidades ofícios explicando sobre a importância de um membro que tenha formação em
92 Arquitetura, e que irá reiterar este ofício para abrirmos o espaço de representação dos arquitetos. A
93 conselheira estadual Deborah Rezende solicita a palavra e questiona se há algum representante dentro
94 do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização -CMDU- que é respondido negativamente
95 por todos. Ela sugere que se faça um levantamento dos conselhos que tratam de assuntos pertinentes a



96 Arquitetura e que ainda não se tem o profissional responsável, para que haja nestes órgãos uma cadeira
97 para os profissionais de Arquitetura. O presidente agradece e gosta muito da ideia, sugerindo que se
98 faça um levantamento destes e que serão emitidos ofícios por meio da orientação do Setor Jurídico do
99 CAU/MS para que desde já se tenha um embasamento legal. O próximo inscrito é o conselheiro

100 estadual Ronaldo Ramos que declara que em Dourados existe essa visão, e que participa do Conselho
101 de Meio Ambiente. Ele acredita que devem ser encaminhados ofícios às Câmaras de Vereadores quando
102 for citar aos conselhos a existência do CAU. O conselheiro estadual Dirceu expõe que esta demanda não
103 tem vínculo com as associações em que participam os arquitetos e que ele recebeu uma planilha com os
104 municípios e conselhos. Também solicitou que a planilha fosse repassada a todos para fins de
105 conhecimento. O próximo inscrito é o conselheiro estadual Gutemberg que discorre a respeito da
106 participação da presidência nas solenidades de formaturas, julgando pertinente a participação da
107 Comissão de Ensino e Formação também, pois acredita que, assim, haverá maior aproximação do
108 conselho. Também discorre que não será possível sua participação nas reuniões que ocorrerão nos dias
109 31 de março e 01 de abril, sobre plano estratégico, devido a compromissos profissionais. Em resposta
110 ao primeiro assunto, o presidente Osvaldo relata que os convites vem nominais, mas desde já
111 determina que os convites sejam repassados a ele. O conselheiro estadual Gutemberg afirma que deve
112 haver proximidade, mesmo o convite sendo direcionado ao nome de Osvaldo Abrão de Souza, é
113 importante ser encarado como um convite ao CAU, a fim de que o Conselho se faça presente nas
114 Universidades. Em resposta, o presidente Osvaldo acredita ser muito produtivo e já irá adotar este
115 procedimento. E, quanto à participação na reunião do Plano Estratégico, relata que é uma demanda
116 oriunda do CAU/BR, não tendo desta forma nenhuma ascendência, deixando claro que os horários e
117 demandas também provêm do CAU/BR, e que este é um convite e não uma convocação, o que não
118 atrapalhará em nada a listagem de presença. (D) OUVIDORIA: O ouvidor Luís Eduardo relata, quanto à
119 parceria com a Assembleia Legislativa e as Câmaras de Vereadores do estado, que já foi iniciada a
120 conversa principalmente no que se trata de projetos de leis relacionados à profissão do arquiteto e
121 urbanista. Relatou o contato com um técnico que estão modernizando o site, incluindo atalhos que
122 facilitam o acesso, para expor dúvidas, preenchimentos de RRT'S- Registro de Responsabilidade Técnico.
123 dentre outros. Expõe a importância da palestra sobre o assunto relativo ao Código de Ética e Disciplina
124 que será realizada no município de Dourados com presença de nosso Conselheiro Federal Celso Costa.
125 Devendo posteriormente se estender aos demais municípios. (D) DOS GERENTES: O presidente
126 pergunta se a gerência administrativa e financeira tem algum relato, o que em reposta o gerente
127 Cláudio Lucchese diz não ter. Assim como o coordenador da Secretaria Geral Gill Abner não tem
128 nenhum relato. O presidente Osvaldo faz apresentação da Arquiteta Patrícia Georges, que tem como
129 Portaria 050/2012-2014 sua nomeação como Gerente de Fiscalização, datada deste dia. Desta forma, o
130 Ouvidor Luís Eduardo faz relato desta gerência, pois estava interinamente gerida pelo mesmo. Inicia
131 comentando que as ações de fiscalização se iniciam nos municípios de: Sidrolândia, Maracajú, Dourados.
132 Informa que conseguiu, junto à prefeitura de Dourados, um fiscal para auxiliá-los nas ações de rua, pois
133 o mesmo dará uma orientação a eles. Abrindo um canal de comunicação semelhante ao que tem sido
134 executado em Campo Grande, perante aos condomínios. Depois seguem para Naviraí, Caarapó e
135 Ivinhema que, em conjunto com os delegados e diretores de sub-sedes, tem conseguido colocar em
136 prática as ações fiscalizatórias e demandas, levando sempre a informação a princípio, para depois a
137 fiscalização ser mais eficiente, futuramente notificar caso haja necessidade. O presidente agradece ao
138 Arquiteto Luís Eduardo por todo seu comprometimento e eficiência perante o CAU/MS, não apenas na
139 ouvidoria, mas na gerência de relações institucionais. E principalmente na gerência de fiscalização, por
140 incrível que pareça, as ações de fiscalização efetivas do CAU/MS só têm ocorrido agora, ações estas que
141 causam impacto direto nos profissionais. Que embora o Arquiteto Luís Eduardo soubesse que seu
142 trabalho era temporário se dispôs e mostrou-se um tanto quanto eficiente e dedicado, colocando a
143 gerência de fiscalização a priori, conseguindo estruturá-la com em 02(dois) anos não havia sido feito.
144 Sendo que com as novas renomeações, o Arquiteto Luís Eduardo, torna-se o Assessor Especial da
145 Presidência, com a Portaria de número 051/2012-2014. Desenvolvendo exatamente toda a parte de
146 relações institucionais, ouvidoria de toda parte de ponta de frente e relação direta com a sociedade.
147 Abrindo os caminhos para que CAU venha interagir com a sociedade, e é grato ao mesmo por todo o
148 trabalho incrível desenvolvido em tão pouco tempo. E que tem certeza que todo este esforço servirá de
149 exemplo para os demais gerentes de fiscalização do futuro. Que a contribuição efetiva do Arquiteto Luí:
150 Eduardo já está dada nesta área, iniciando o processo de fiscalização no estado. Ao Urbanista Luís



151 Eduardo Arquiteto e o presidente diz mais seu muito obrigado. 6.ORDEM DO DIA: 6.1. DECISÕES
152 "AP REFERENDUM" DO PRESIDENTE: Não houve. 6.2. MATÉRIA EM REGIME DE URGÊNCIA: Não houve
153 6.3. MATÉRIA TRANSFERIDA DA SESSÃO ANTERIOR: Não houve 6.4. MATÉRIA PAUTADA PARA A
154 SESSÃO: O presidente Osvaldo relata que o Regimento Interno é o primeiro assunto, de modo que
155 anteriormente foi encaminhada a minuta aos conselheiros. Relembra que esta é uma demanda do
156 CAU/BR, e que deve ser discutido por todos e aprovado, mesmo havando a necessidade de uma reunião
157 extraordinária para discutir o assunto. O conselheiro estadual Manoel Carli questiona que no e-mail
158 não foi especificado como seria a contribuição para o Regimento, como será feita esta contribuição,
159 quais são as atribuições referentes para participarem da criação deste Regimento e como os
160 conselheiros terão segurança de direcionar suas contribuições. Em resposta, o presidente relata que
161 ainda não foi definido como serão feitas estas contribuições. Segundo ele, tudo o que há neste
162 regimento está embasado na lei vinda diretamente do CAU/BR. O próximo inscrito é o conselheiro
163 estadual Gutemberg Weingartner, o qual questiona quanto aos pontos que não foram alterados,
164 solicita que no próximo encaminhamento seja destacado para melhor análise. O próximo inscrito
165 conselheiro estadual Dirceu Peters reitera os pedidos do conselheiro Manoel e sugere data após o
166 Congresso que se realizará posteriormente ao mês de maio, pois tem certeza que trarão diversas
167 contribuições. A conselheira estadual Deborah Rezende se inscreve, e discorre sobre algumas
168 mudanças ocorridas no decorrer destes dois anos de trabalho, pois houveram algumas votações e
169 alterações no regimento, ela solicita que as mesmas constem neste encaminhamento para comparação.
170 O conselheiro estadual Gutemberg Weingartner sugere uma sessão extraordinária para este debate. A
171 conselheira estadual Edneyde Vidal relata que para maior celeridade o procedimento deveria ser
172 enviado à Secretaria Geral, e a mesma encaminhar à Assessoria Jurídica, pois ela apresenta muitas
173 contribuições, mas não tem conhecimento sobre a base legal. O presidente Osvaldo, concorda com os
174 conselheiros que sugeriram uma Sessão Extraordinária para debater este Regimento Interno. Assim, fica
175 para a próxima plenária as remessas das sugestões enviadas por e-mail e, após o Seminário, deverá ser
176 agendada uma reunião para os debates. O Assessor Jurídico Elias relata que a alteração do Regimento
177 Interno foi uma imposição do CAU/BR, pois o mesmo era temporário. Pondera que será encaminhado
178 no próximo dia, já com alguns artigos sugeridos pelo CAU/BR, mas está a disposição para
179 esclarecimentos. O conselheiro estadual Manoel Carli sugere que no novo Regimento Interno seja
180 anexado algum item que dê maior importância aos Suplentes de Conselheiros, pois em participação em
181 grupos temáticos verificou a importância e o grande trabalho que o Suplente de Conselheiro Eymard
182 Cezar vem demonstrando junto ao Grupo de Trabalho em apoio a CEP/MS. O Assessor Elias responde
183 que, neste caso, o suplente só tem espaço na ausência de um titular, pois por meios legais há alguns
184 trâmites que dificultam esta modalidade e podendo ser questionado pelo CAU/BR. A próxima pauta é a
185 alteração da data da 30^ Sessão Plenária do dia 15 de maio para o dia 16 do mesmo mês, para a
186 realização do treinamento de Diretores e Delegados de sub-sede. Este treinamento tem como finalidade
187 nivelar os conhecimentos relacionados ao conselho, para que sempre seja explicada aos profissionais e à
188 sociedade a funcionalidade do conselho. Desta forma, almeja que os diretores e delegados participem
189 da 303 Sessão Plenária. Sendo colocada em votação foi aprovada por unanimidade. O próximo assunto é
190 a prestação de contas do exercício de 2013 que já foi explicado durante o relato da Comissão. Como dito
191 anteriormente as contas estão fechadas e colocada uma ressalva já citada anteriormente. O conselheiro
192 estadual Dirceu Peters comenta que há um prazo para enviar esta prestação de contas, por isso está
193 sendo colocada em votação com ressalva. Sugeriu, ainda, que seja contratada uma auditoria
194 independente para esclarecimentos, sendo que o presidente Osvaldo se compromete a verificar esta
195 possibilidade. Colocada em votação foi aprovada com a ressalva citada. 6.5. PEDIDO DE VISTA: Não
196 houve. 6.6. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: Não houve. 6.7. DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO ORDINÁRIA E
197 ESPECIAL: Não houve. 7. ASSUNTOS EXTRA PAUTA E DE INTERESSE GERAL: Não houve. 8. PALAVRA
198 LIVRE: A conselheira estadual Edneyde Vidal se inscreve e relata acerca da possibilidade de levar ao
199 CAU/BR assuntos referentes ao preenchimento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e
200 também uma marca que se refira ao pagamento das mesmas para que seja facilitada a identificação do
201 profissional. O presidente Osvaldo responde que já foi encaminhado ao CAU/BR e que está aguardando
202 um posicionamento quanto às manutenções do sistema. O presidente Osvaldo relembra ainda sobre a
203 participação de todos no XX Congresso de Arquitetura e que está muito feliz com a presença dos
204 conselheiros e pede para que seja feita uma separação para que todos participem e se organizem
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quanto às palestras. 9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar com a graça de Deus, o Presidente
Osvaldo Abrão, às 18h34min, agradece pela presença de todos e encerra esta Sessão Plenária.

Arquiteto e Urbanista Osvaldo Abrão de Souza Gnislaine Gonçalves
Presidente do CAU/MS Secretária Ad Hoc '
Conselheiros Estaduais:

Dirceu de Oliveira Peters

Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli

Gutemberg dos Santos Weingartner

Edneyde Vidal Ourives Barros

212 Ronaldo Ferreira Ramos


