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

Ata da Sessão Plenária Ordinária n. 010, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, realizada em
12 de Setembro de 2012, na sede do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Mato Grosso do Sul.
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Aos 12 (doze) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e doze (12), na sede do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, na Rua Espírito Santo n. 205, esquina com Avenida
Afonso Pena, CEP 79020-080, em Campo Grande- MS, por convocação ordinária prevista no calendário
anual e sob a Presidência da Conselheira Giovana Dario Sbaraini, Vice Presidente no exercício da
Presidência, reuniram-se os Conselheiros Titulares: Rui Lameiro Ferreira Júnior, Luiz Carlos Ribeiro,
Deborah Toledo de Rezende Almeida, Dirceu de Oliveira Peters, Gutemberg dos Santos Weingartner.
Registrada a presença da Arquiteta Gabriela Gonçalves Pereira da Silva. A Conselheira Suplente Edneyde
Vidat Ourives Barros assume a titularidade nesta sessão em face da ausência da Conselheira titular
Maricelma Vila Maior Zapata, Ausentes os Conselheiros Titulares: Osvaldo Abrão de Souza, Maricelma
Vila Maior Zapata, Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli. 1. EXPEDIENTE: l.l.ABERTURA. VERIFICAÇÃO
DE QUORUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: A Presidente em exercício agradece a presença e indica a
funcionária Mikele Nunes Sanches para secretariar a Sessão. Verificada existência de quorum, a sessão
plenária se inicia às 19h21min, com justificativa de ausência dos Conselheiros Titulares Osvaldo Abrão
de Souza, Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli e a Maricelma Vila Maior Zapata. Neste item da pauta,
a Presidente em exercício faz a leitura dos expedientes encaminhados pelos Conselheiros Titulares
Osvaldo Abrão de Souza, Manoel Carlos Inocêncio Mendes Carli e Maricelma Vila Maior Zapata,
justificando suas faltas. A Presidente em exercício invoca a proteção do Grande Arquiteto do Universo
para a realização da IO3 Sessão Plenária Ordinária do CAU/MS e solicita a todos que se coloquem em pé
para a execução do Hino Nacional Brasileiro, 1.2.LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: A
Presidente em exercício informa que a Ata da 9a. Sessão Plenária Ordinária, realizada em 15 de Agosto
de 2012, foi encaminhada antecipadamente a todos os Conselheiros Estaduais junto com a convocação;
colocada em discussão, não houve nenhuma ressalva; colocada em votação, é aprovada por
unanimidade. 1.3.COIvlUNICACÕES: 1.3.1. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: A Presidente em
exercício informa que o Presidente Osvaldo Abrão de Souza, foi convocado de ultima hora para reunião
realizada em Brasília para tratar das emissões das carteiras dos profissionais. A Presidente em exercício
comenta que o Presidente participou da Sessão solene de posse do CAU/SP e respectivos conselheiros;
realizada na Assembleia Legislativa. A Presidente em exercício informa sobre a participação da reunião
em Brasília no dia 03 de setembro de 2012, para participar da l°reunião sobre as emissões das carteiras
dos profissionais; logo em seguida comenta que o Presidente participou no dia 05 de setembro da 2°
reunião sobre as carteiras dos profissionais em São Paulo para definições dos procedimentos. A
Presidente em exercício comenta sobre os debates realizados na sede do CAU/MS a pedido das
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instituições onde o CAU/MS apoiou cedendo o espaço físico. 3.2. COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS
FEDERAIS: Não houve. 1.3.3 COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1.3.3.1. Comissão de Administração e
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Finanças: O Coordenador não encontra-se presente. 1.3.3.2. Comissão de Ensino e Formação: O
Conselheiro Gutemberg dos Santos Weingartner comenta que não convocou reunião e informa que está
prevista uma reunião regional pelo Conselheiro Geraldine do Conselho de Ensino Federal, CEF-CAU/BR
com data marcada para 27 e 28 de setembro de 2012, no CAU/MS. 1.3.3.3. Comissão de Exercício
Profissional: A Coordenadora da Comissão Conselheira Giovana Dario Sbaraini de Andrade informa que
convocou a reunião para discutirem sobre sugestões relacionadas para subsídios na adoção de um
manual de fiscalização do exercício profissional, onde foi elaborado um parecer da Comissão para ser
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aprovado em Plenário. 1.3.3.4. Comissão de Ética: O Coordenador da Comissão, Conselheiro Rui
Lameiro Ferreira Júnior, informa que convocou sua primeira reunião, mas que por não haver quorum
não teve reunião, informa que por ter uma demanda de processos oriundos do CREA/MS para serem
analisados, sendo algumas denuncias feita por advogados, foi emitido um despacho com orientação da
assessoria jurídica para aprovação na plenária, no sentido dos processos serem arquivados
provisoriamente, aguardando a aprovação da defiberação e do código de Ética Profissional do CAU/BR.
Os processos emitidos até 15 de dezembro de 2011 serão avaliados conforme as leis e decretos do
CREA/MS. 1.3.4.COMUNICACÃO DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS: A Conselheira Adriana Tannus enviou
uma carta ao CAU/MS pedindo seu afastamento da Comissão de Implantação do CAU/MS, carta lida
pela secretaria no seguinte teor: " Campo Grande,ll de setembro de 2012. Prezados Senhores. Venho
por meio desta, solicitar o meu afastamento e retirada da Comissão de Implantação do CAU/MS.
Informo que devido aos compromissos de trabalho e pessoais não pude e não posso participar das
reuniões da Comissão de Implantação do CAU/MS, reconhecendo minha ausência e não participação
nas reuniões e decisões que deliberaram pelas compras e licitações de bens e serviços até esta data. Por
considerar de suma importância participação efetiva de cada membro conselheiro nas reuniões da
Comissão, cuja competência é discutir, aprovar e indicar contratações e serviços utilizando-se dos meios
legais como determina legislação para compra e contratação de bens e serviços em órgãos públicos.
Justifico meu pedido de afastamento. Espero poder contribuir com o CAU/MS em outras oportunidades,
desde que esta participação seja eficaz e atuante. Assim, como a minha participação do projeto e
montagem de stand do CAU no evento da feira da DECON-MS, realizado em Campo Grande-MS. Solicito
ainda, que meu pedido seja lido em reunião plenária e que, o teor de minha carta seja reproduzido em
sua totalidade na Ata da sessão plenária em que for comunicado meu afastamento. Atenciosamente,
Adriana Tannus. Arquiteta e Urbanista". O Conselheiro Dírceu de Oliveira Peters pergunta a Comissão de
Finanças como estão as prestações de contas do CAU/MS; A Conselheira Deborah Toledo de Rezende
Almeida comenta que no regimento interno diz que deve existir uma prestação de contas todo mês e
que não estamos cumprindo com o regimento; 1.4. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Foram recebidas
as seguintes correspondências: a)Ofício n. 2012.08.20.01 Síndarq, solicitação de um espaço equipado
com microfone, som e capacidade para 50 pessoas para sediar reuniões dos candidatos a Prefeitura;
b)Convite CAU/BR, Sessão Solene do CAU no dia 24 de agosto de 2012 as lOh; c) Convite- Câmara
Municipal de Campo Grande, referente a solenidade no dia 22 de agosto de 2012 as 19h30; d)Convite
CRECISP, referente a palestra "Conciliações como aumentar e melhorar a utilização dessa ferramenta e
pacificação social" no dia 04 de setembro de 2012 às 10 horas; e) Convite CAU/DF, referente ao evento
da entidade durante o 1° encontro no CAU/DF no dia 06 de Agosto; f) Convite- Mutua caixa de
assistência aos profissionais do CREA/MS, referente a posse solene da diretoria executiva no dia 30 de
agosto de 2012 às 17 horas; g) Convite Prefeitura Municipal de Campo Grande, referente a solenidade
de lançamento da edição 2012 do perfil socioeconômico .1.5. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Foram
expedidas as seguintes correspondências: a) Ofício n"155 e 156, referente à certidão de registro e
quitação de pessoa física; b) Ofício n°157, referente à certidão negativa de registro de ART; c) Ofício n°
158 e 159, referente à quitação de registro de responsabilidade técnica; d) Ofício n° 160 referente à
denúncia, e) Ofício n° 161, referente à certidão de registro e quitação de pessoa jurídica. 2.0 ORDEM DO
DIA: A Presidente em exercício apresenta o calendário das sessões plenárias de 2012 com as datas
alteradas, para ser aprovado; o Conselheiro Dirceu de Oliveira Peters, comenta sobre as datas estarem
perto dos feriados e sugere outras datas para as reuniões; em seguida o Plenário aprova por
unanimidade as datas do dia 04 de outubro; 08 de novembro e 13 de dezembro de 2012. A Presidente
em exercício comenta sobre o parecer da Comissão de Exercício Profissional que apresenta sugestões
para subsídios na adoção de um manual de fiscalização do exercício profissional, logo em seguida o
Plenário aprova o parecer; em seguida comenta sobre o despacho feito pelo coordenador da comissão
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de ética e a Assessoria Jurídica do CAU/MS aprovado pelo Plenário. 2.1.DECISÕES "AP REFERENDUM"
DO PRESIDENTE: 2.1.1. Não houve. 2.2. M ATER l AS TRANSFERIDAS DA SESSÃO ANTERIOR: Não houve.
2.3.MATERIAS OU PROCESSOS DA SESSÃO: Não houve. 2.4.ASSUNTOS EXTRA PAUTA: Não houve 3.
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PALAVRA LIVRE: A Conselheira Deborah Toledo de Rezende Almeida pergunta se o CAU/MS tem
assento no CMDU, e se já foi aprovado quem irá representar o CAU/MS; logo em seguida comenta sobre
a reforma da sede e se esta havendo algum impedimento para conclusão da obra; o gerente Cláudio
Lisias Lucchese comenta que esta sendo elaborado o edital para licitação da obra; a Assessoria Jurídica
esclarece que o CAU/MS está aguardando a aprovação final da Resolução que trata das prestações de
contas dos CAU/UF'S. Enquanto essa norma não for aprovada o Plenário não pode aprovar as contas. Há
necessidade, ainda de se definir o orçamento final do CAU/MS para que a licitação seja realizada
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Conselheiro Gutemberg dos Santos Weingartner comenta sobre a organização do 11" ENEPEA Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil e agradece
pelo apoio do CAU/MS em ter contribuído com a hospedagem dos palestrantes. A Conselheira Edneyde
Vidal Ourives Sarros pergunta se no dia do Arquiteto 15 de dezembro o CAU/MS já tem algum evento
programado; logo em seguida a Presidente em exercício comenta que ainda não tem nada programado;
O Conselheiro Luiz Carlos Ribeiro comenta que a reunião que aconteceu em Dourados-MS foi produtiva
para o CAU/MS esclarecendo todas as duvidas dos Profissionais; logo em seguida sugere para que se
faça um planejamento estratégico com objetivos e parte política para o CAU/MS em 2013; a Presidente
em exercício comenta que deve haver uma participação efetiva dos Conselheiros. O Conselheiro Dirceu
comenta sobre os debates a Prefeito que acontecem na sede do CAU/MS, e comenta que o CAU/MS
serve de apoio às entidades enquanto Autarquia Federal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, a Presidente em exercício, às 21h02min, agradecendo a todos pela presença, encerra a sessão,
determinando a Secretária que providenciasse a digitação desta ata que vai assinada por mim, pelo
Eminente Presidente em exercício, e pelos demais conselheiros após aprovação do Plenário.
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Míkele Nunes Sanches
Secretária Ad Hoc
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