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Membros do GT - Habitação

Membros Titulares:

Christine Vazquez Iglesias
Francisco Lucio Mario Petracco
Luzia Regina Scarpin Demarchi

Paulo Afonso Costa
Soriedem Rodrigues

Membros Suplentes:

Denis Roberto Castro Perez
Dalton Luis de Oliveira
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Diretoria do CAU/SP

Presidente: Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Vice-presidente: Valdir Bergamini

Diretor Administrativo: Luiz Fisberg

Diretora Administrativa Adjunta: Violeta Saldanha Kubrusly

Diretor Financeiro: José Borelli Neto

Diretor Financeiro Adjunto: Roberto dos Santos Moreno

Diretor Técnico: Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Diretor Técnico Adjunto: Reginaldo Peronti

Diretor de Relações Institucionais: Carlos Alberto Silveira Pupo

Diretor de Relações Institucionais Adjunto: Pietro Mignozzetti

Diretora de Ensino e Formação: Debora Pinheiro Frazatto

Diretor de Ensino e Formação Adjunto: Paulo Canguçu Fraga Burgo

Para tanto, o CAU deverá planejar sua 
atuação nesse horizonte, identificar 
prioridades, estabelecer diretrizes e 
montar estratégias para implantar todas 
as ações necessárias à consecução do 
objetivo proposto: ser um serviço público 
compromissado com uma produção 
territorial focada na constante melhoria 
das cidades na qualidade do “habitare”. 

O GT concluiu pela necessidade de 
o CAU agir no universo de produção 
habitacional identificada como de 
“interesse social”. Dessa forma, decidiu 
por delinear o PAHIS/CAU - Plano de 
Atuação em Habitação de Interesse 
Social do Conselho de Arquitetura            
e Urbanismo.
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O GT Habitação, composto por sete 
arquitetos e urbanistas, tem a atribuição 
de apresentar diretrizes de atuação do 
Conselho no cenário nacional, para as 
questões habitacionais. 

O CAU é a autarquia responsável pela 
regulação e o controle do exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo 
em todo território nacional, portanto, é 
um serviço público federal voltado a toda 
a sociedade. 

Nessa lógica, o entendimento fechado 
pelo Grupo como objetivo do trabalho foi 
criar condições para o Conselho participar 
da construção de respostas à problemática 
habitacional. 

O GT estabeleceu que, para o processo 
de desenvolvimento dos trabalhos, 
a ideia de habitação não deveria 
ficar restrita ao abrigo, à unidade 
habitacional, mas, sim, ser abordada 
no seu conceito mais amplo. 

Habitação, além do abrigo, é 
saneamento, infraestrutura, renda 
(trabalho), transporte, segurança 
pública, segurança na posse, 
educação, saúde, lazer etc. 

Frente a esses entendimentos básicos, 
o GT concluiu que o CAU, enquanto 
agente de serviço público federal, 
deve apresentar e defender nas 
instâncias responsáveis pela geração 
e implantação de políticas públicas 
seus princípios e diretrizes voltados               
à habitação.


