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E
ste relatório ilustra o trabalho desenvolvido nesta gestão de 
2015/2017. É resultado de uma perspectiva de maior transpa-
rência e estruturação de um jovem Conselho profissional.

O curto período da existência do Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de São Paulo exigiu, após seu período inicial de cria-
ção, uma estruturação e a construção de um aprimoramento 

funcional. A melhor organização entre seus departamentos funcionais, com 
novos coordenadores contratados, foi uma meta perseguida e alcançada. 

A ampliação da transparência, com a criação de um portal especifico, levou 
à sociedade e aos profissionais todas as informações pertinentes sobre os 
atos do Conselho. Os vários elogios recebidos do Tribunal de Contas da 
União, além de prêmios obtidos por atos administrativos, ilustram o resul-
tado alcançado.

A atuação dos Grupos de Trabalho, compostos por colegas arquitetos e ur-
banistas, além de conselheiros, foi valorizada, com a realização de inúmeros 
seminários sobre assuntos de nossas atribuições, que congregaram centenas 
de profissionais e debateram e deram destaque às temáticas apresentadas.

A implantação da Ouvidoria possibilitou ainda uma melhor interlocução com 
o Conselho, alcançando um efetivo diálogo entre o órgão, seus profissionais 
e a sociedade.

Essa interlocução se efetivou realmente por meio dos canais de comunica-
ção do CAU/SP. Nosso site, redes sociais, informativos semanais e a Revista 
bimestral Móbile levaram a todos não só notícias a respeito das atividades 
do Conselho, mas também conteúdos relacionados a aspectos culturais e 
profissionais do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

Mensagem
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Houve ainda a transformação de nossas sedes regionais em efetivos locais 
de contato com os profissionais da região, adquirindo cara própria, com es-
paços específicos e em localizações de fácil acesso e de imagem moderna. 
Além disso, o projeto “CAU Itinerante” alcançou profissionais em mais de 
cem cidades do Estado, levando, por um período de um dia, a estrutura e o 
atendimento presencial qualificado do Conselho até as localidades que não 
contam com sedes regionais. 

Outros projetos criados, como “Bate Papo com o CAU”, “Café com Arquiteto”, 
“Capacita Arquiteto e Urbanista”, “Rios+Cidades”, entre outros, possibilitaram 
levar a todos melhores e mais atualizadas informações a respeito do exercício 
profissional, da profissão e do CAU, num processo de transmissão de conheci-
mento imprescindível para o exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

Primordialmente, demos ênfase aos processos de valorização das informa-
ções técnicas e de fiscalização, além das centenas de processos de diligência 
e fiscalização propriamente ditas realizadas em todo o Estado – marcando 
presença e esclarecendo o papel do CAU na orientação, normatização e fis-
calização profissional. 

Nesse sentido, o aumento crescente de denúncias gerou a necessidade de 
aprimoramento de processos, que devem ser constantemente aperfeiçoados e 
desburocratizados. Isso culminou em penalidades aos profissionais envolvidos, 
e até, pela primeira vez no CAU, a interrupção de um registro profissional. 

Os editais de parceria de fomento realizados pelo CAU/SP fizeram com que 
centenas de projetos, que valorizavam a Arquitetura e Urbanismo, tivessem 
acesso a verbas para a divulgação cultural de temas de interesse de nossos 
profissionais. Com isso, possibilitamos eventos como seminários, cursos, ofi-
cinas, a Bienal de Arquitetura e, principalmente, publicações que se transfor-
maram em referência em nossa área, com ampla divulgação nos meios de 
comunicação.

Foram, portanto, centenas de eventos e atividades que este relatório de ges-
tão tenta reproduzir, mostrando aos arquitetos e urbanistas e à sociedade 
paulista o importante papel que este Conselho desempenha, num processo 
continuo de boas práticas, correta administração e eficiente gestão.

Esperamos que esta publicação possa traduzir o empenho e a dedicação que 
todos os envolvidos, entre direção, conselheiros e funcionários, tiveram em 
fazer do CAU/SP uma referência aos arquitetos e urbanistas paulistas. 

Gilberto S. Domingues de Oliveira Belleza
Presidente do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de São Paulo – CAU/SP
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À 
força de muita perseverança e 
articulação, o Governo Federal 
aprovou a Lei nº 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, que regula-
menta o exercício da Arquitetu-
ra e Urbanismo no Brasil. 

O texto significou uma con-
quista histórica para a valorização profissional e 
instituiu o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR, assim como os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAUs/UF), como autarquias federais com 
a responsabilidade de “orientar, disciplinar e fisca-
lizar o exercício da profissão”.

Quase um ano depois, no dia 27 de dezembro 
de 2011, foi realizada uma sessão plenária para ins-
talação do CAU/SP, no auditório Eva Herz, no Con-
junto Nacional, curiosamente um dos ícones da Ar-
quitetura de São Paulo, em plena Avenida Paulista.

A partir daí, como consequência natural das 
características sociais e econômicas do Estado de 
São Paulo, o CAU/SP assumiu o protagonismo no 
cenário nacional em diversos momentos, sempre 
respeitando o papel do CAU/BR, de criar as regras 
e dos CAU/UFs, de serem responsáveis pela sua 
execução e fiscalização.

Em muitas ocasiões, a realidade profissional do 
Estado de São Paulo deixou para trás problemas 
que só viriam a se apresentar posteriormente em 

outras regiões. Isso levou os arquitetos e urbanis-
tas paulistas, sem qualquer nesga de arrogância, 
a prestarem auxílio e até servirem de modelo para 
outros Conselhos nas ações e no estabelecimento 
de rotinas. 

Simultaneamente à sua função fiscalizatória, o 
CAU/SP investe na capacitação profissional, com 
a realização de seminários, eventos e patrocínios a 
outras iniciativas. Parcerias com instituições acadê-
micas também têm sido fundamentais, destacan-
do-se a presença, sempre que possível, de repre-
sentantes do Conselho em atividades educacionais, 
colações de grau e a colaboração para facilitar o 
registro profissional dos recém-formados.

O CAU/SP em númerOS

A força do CAU/SP se confirma com a consta-
tação de que quase a metade dos arquitetos e ur-
banistas do país está no Estado de São Paulo. 
Atualmente, são cerca de 200 profissionais envolvi-
dos diretamente com as atividades do CAU/SP, en-
tre diretores, conselheiros e integrantes de comis-
sões permanentes, comissões especiais e Grupos 
de Trabalho (GTs).

Simultaneamente
à sua função
fiscalizatória, o
CAU/SP investe
na valorização
profissional, com
a realização de
seminários, eventos
e parcerias de 
fomento à
outras iniciativas

Institucional

mODelO PArA A 
PrOfiSSãO nO PAíS

DADOS DA GeStãO 2015-2017

Funcionários: 
Atualmente 136 funcionários entre concursados e 
de livre provimento. 

Estagiários e jovem aprendiz: 
O Conselho atualmente contamos com o apoio de  
6 estagiários e 1 jovem aprendiz. 

Profissionais ativos: 50.210 

RRT emitidas:  

2015 2016 2017

361.519 359.905 350.628
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Número de pessoas envolvidas (conselhei-
ros, integrantes de comissões permanentes 
e especiais, GTs):  

•	 Conselheiros: 117 (distribuídas entre 
Conselho Diretor, Comissões e GTs)

•	 GTs: 68

Administração do Conselho: 
A administração do CAU/SP é composta pela 
Presidencia, Diretoria Administrativa, Diretoria de 
Ensino e Formação, Diretoria Financeira, Diretoria 
de Relações Institucionais, Diretoria Técnica, Ouvi-
doria e Escritórios Regionais. 

GESTÃO FINANCEIRA DO CAU/SP 

Todas as ações que garantem a sustentabi-
lidade financeira da autarquia estão previstas no 
Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP, com me-
tas e resultados relacionados ao Planejamento Es-
tratégico do Conselho. 

Periodicamente o CAU/SP faz sua pres¬tação 
de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
e à Auditoria Externa, bem como disponibiliza to-
dos os dados relacionados no Portal de Transpar-
ência. Mensalmente os dados são acompanhados 
pela Comissão Permanente de Orçamento e Con-
tas do Conselho, assim como trimestralmente ao 
Plenário e ao CAU/BR, além da consolidação do 
seu Balanço anual. 

Entre as fontes de arrecadação do CAU/SP es-
tão as anuidades, taxas e multas – pessoas físicas 
e jurídicas –, bem como recolhimento de Registros 
de Responsabilidade Técnica - RRT, aplicações fi-
nanceiras, fundo de apoio e saldos de exercícios 
anteriores (superávit financeiro). 

ARRECADAÇÃO

2015
Orçado: R$ 34.764.590,85 
Arrecadado até Dezembro: R$ 35.659.748,54

2016
Orçado: R$ 38.057.219,40
Arrecadado até Dezembro: R$ 40.002.855,32

2017
Orçado: R$ 45.387.435,53
Arrecadado até Setembro: R$ 36.197.437,53

DESPESAS

2015
Execução orçamentária: R$ 29.966.023,90

2016
Execução orçamentária: R$ 31.848.755,56

2017
Execução orçamentária (até setembro de 2017): R$ 27.271.042,87

SUPERÁVIT

2015
Superávit de R$5.693.724,64

2016
Superávit de R$ 8.154.099,76

2017
Será apurado ao final do ano contábil (no decorrer de 2018)

Os recursos financeiros excedentes podem ser utilizados na compra de 
equipamentos, móveis e imóveis, além de serem utilizados em casos 
de emergências de acordo com as necessidades do CAU/SP.

Obs.: Os dados foram levantados até o dia 29/11/2017. 
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Institucional

A fOrçA reGiOnAl GArAnte CAPilAriDADe 
AO CAU/SP

O 
dinamismo do Estado de São Paulo levou o CAU/SP a op-
tar pelo estabelecimento de sedes regionais, que passaram 
a ser responsáveis pelas ações em um grupo determinado 
de municípios, contando com um gerente regional, um fis-
cal e um funcionário administrativo. 

Na gestão que se encerra, a Diretoria do CAU/SP 
acreditou que a consolidação da presença territorial do 

Conselho somente seria viável se fosse conferida maior autonomia às se-
des regionais, espalhadas pelo interior e litoral do Estado.

Junto com a possibilidade de ações localizadas, as sedes regionais re-
ceberam o aporte de recursos financeiros para melhorias de infraestrutura 
e o apoio da equipe.

Uma das primeiras medidas foi buscar sedes exclusivas para as regio-
nais do CAU/SP, separadas de outras entidades que mantêm relações com 
a profissão de arquiteto e urbanista, mas com propósitos diferentes ou 
complementares aos do Conselho.

Assim, a instituição ganhou capilaridade e passou a atender com mais 
eficiência os arquitetos e urbanistas de mais de 600 municípios paulistas.

Atualmente, além da sede na capital – que atende à Região Metro-
politana de São Paulo –, o  CAU/SP conta com dez sedes regionais, nas 
seguintes cidades:

•	 ABC (Santo André) 
•	 Bauru
•	 Campinas
•	 Mogi das Cruzes
•	 Presidente Prudente
•	 Ribeirão Preto
•	 Santos
•	 São José do Rio Preto 
•	 São José dos Campos
•	 Sorocaba

Números consolidados das Regionais na gestão 2015-2017

100 cidades visitadas pelo projeto “CAU Itinerante”

74 instituições visitadas pelo projeto “CAU Itinerante Institucional”

128 escritórios de Arquitetura participaram do projeto “Café com Arquiteto”

200 dias de coleta biométrica

O CAU/SP
Apostou na 
consolidação
da presença
regional do 
Conselho
com melhor 
estrutura e 
suporte às ações 
desenvolvidas 
nas sedes 
regionais
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OUviDOriA

DiálOGO PermAnente

O 
CAU/SP considera que o diálogo 
permanente com os profissionais e 
também com a sociedade é o melhor 
caminho para a solução de proble-
mas e para permitir o surgimento 
de ações inovadoras que possam ser 
colocadas em prática.

Logo no início desta gestão, o CAU/SP finalizou a 
implementação uma Ouvidoria, seguindo os mesmos 
moldes da experiência bem-sucedida do CAU/BR, que 
vem funcionando como instrumento de defesa dos di-
reitos do cidadão.

A partir de abril de 2015, o atendimento ao público 
passou a ser feito com a missão de garantir os direi-
tos de profissionais e cidadãos no contato com 
o CAU/SP, acolhendo reclamantes que esgotaram as 
possibilidades de solucionar problemas pelos canais 
regulares do Conselho e ficaram insatisfeitos com a res-
posta da instituição.

Com intervenções internas e externas ao cotidiano 
do Conselho, a Ouvidoria tem como resultado de seu 
trabalho o aprimoramento dos serviços prestados pelo 
orgão. Para que isso seja possível, as manifestações en-
caminhadas à Ouvidoria são registradas com um proto-
colo, encaminhadas aos setores competentes e acom-
panhadas até que uma resposta conclua o processo.

Atendimento da Ouvidoria

2015 690 casos atendidos

2016 895 casos atendidos

2017 (até outubro) 756 casos atendidos

 Total 2341 casos

POrtAl DA trAnSPArênCiA

Outra iniciativa do CAU/SP, inclusive para atender 
à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), foi a 
criação do Portal da Transparência, permitindo a todos 
os cidadãos interessados o acesso a uma ampla gama 
de informações sobre o Conselho. 

No ar desde 2016, o Portal da Transparência do 
CAU/SP pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://transparencia.causp.gov.br/.

De acordo com as portarias normativas do CAU/SP 
que regulamentaram os procedimentos para o cumpri-
mento da Lei de Acesso à Informação, os dados do CAU/SP 
– tais como licitações e cadastro de denúncias – estão 
disponíveis para consulta. 
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reCOnheCimentO

As boas práticas em contratações 
públicas – por meio dos editais de parceria 
– do CAU/SP foram reconhecidas duran-
te a Conferência Nacional dos Conselhos 
Profissionais, realizada em Brasília, entre 
os dias 27 e 30 de novembro de 2017.

Na ocasião, o CAU/SP foi premiado em 
duas categorias: “Melhor Edital de Licita-
ção de Serviços Terceirizados” e “Maior 
Volume Anual de Capacitação para o 
exercício da função na área de contrações 
públicas”. 

Para o presidente do Conselho pau-
lista, Gilberto Belleza, “as premiações 
coroam o trabalho de administração do 
CAU/SP, desenvolvido sempre com dedi-
cação e empenho de todos os envolvidos. 
Encerramos esse último triênio satisfeitos 
pelo reconhecimento público da gestão 
do nosso Conselho”. 

Em dezembro de 2017, o CAU/SP rece-
beu o certificado de “Nível de Gestão”. O 
reconhecimento de Gestão Nível 1 – Alta 
foi concedido pelo Programa Nacional 
de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPÚBLICA.

 

vAlOrizAçãO DA ArqUitetUrA e 
UrBAniSmO em SP

C
om o objetivo de cumprir uma de suas principais mis-
sões institucionais – a valorização da Arquitetura e 
Urbanismo –, o CAU/SP, durante a gestão 2015-2017, 
lançou quatro editais para selecionar projetos a se-
rem patrocinados, somando mais de R$ 3,5 milhões. 

O Conselho priorizou destinar recursos às inicia-
tivas voltadas à formação continuada dos profissio-

nais; à valorização da Arquitetura e Urbanismo no Estado de São 
Paulo e no Brasil; e à preservação do patrimônio histórico e arquite-
tônico do país.

Foram analisados projetos de âmbito municipal, estadual, nacio-
nal e mesmo internacional, desde que fossem realizados no Estado 
de São Paulo.

O processo de escolha ficou a cargo de uma Comissão Julgadora 
do CAU/SP, que levou em consideração o conteúdo das propostas, a 
documentação apresentada e, principalmente, os seguintes critérios 
pré-estabelecidos: originalidade e inovação do projeto; clareza e coe-
rência na apresentação; qualidade das contrapartidas; e relevância do 
projeto para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo.

reSUltADOS - eDitAl De PAtrOCíniO nº 1/2015

Confira os projetos contemplados:

•	 Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
Projeto “Um olhar sobre o ensino de Arquitetura”
Valor aprovado: R$ 50 mil

•	 Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
Projeto “Experiência Habitat”
Valor aprovado: R$ 15 mil 

•	 Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana 
Projeto “O uso da energia de maneira sustentável”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba 
Projeto “Palestra de profissionais e arquitetos renomados” 
Valor aprovado: R$ 15 mil 

•	 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos 
Projeto “9ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São 
Carlos”
Valor aprovado: R$ 30 mil

•	 Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco 
Projeto “Programa televisivo ‘Momento Tecnologia’
Valor aprovado: R$ 15 mil
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•	 Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba 
Projeto “Jornal Arquitetos e Urbanistas em Foco” – AEAS e CAU”
Valor aprovado: R$ 10,8 mil

•	 Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo 
Projeto “Coleção Obras Fundamentais”
Valor aprovado: R$ 50 mil

•	 Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo
Projeto “Capacitação de arquitetos para elaboração de projetos 
de proteção contra incêndio e emergências”
Valor aprovado: R$ 100 mil

•	 Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo 
Projeto – “MAC”
Valor aprovado: R$ 50 mil

•	 IAB – Núcleo Campinas 
Projeto “3º Fórum Internacional sobre Patrimônio Arquitetônico 
Brasil/Portugal”
Valor aprovado: R$ 100 mil

•	 Ibape – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São 
Paulo 
Projeto “Cartilha de Inspeção Predial: Equipamentos e Espaços 
de Lazer”
Valor aprovado: R$ 15 mil
Projeto “Cartilha de Inspeção Predial: Mecanização Predial”
Valor aprovado: R$ 15 mil
Projeto “Cartilha de Valoração de Áreas Ambientais”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Instituto Lina Bo Bardi 
Projeto “Publicação do livro ‘Pedro Paulo de Melo Saraiva’”
Valor aprovado: R$ 100 mil

•	 Instituto Pedra 
Projeto “Documentário Vila Itororó: Arquitetura e restauração 
(1910-2015)”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado
Projeto “Documentário ‘rquitetos e sem-teto’”
Valor aprovado: R$ 50 mil

reSUltADOS - eDitAl De PAtrOCíniO nº 2/2015

Um dos chamados Projetos Especiais – com valores de patrocínio mais 
elevados – foi a 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, proposta apresentada 
pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) – Departamento de São Paulo.

A abertura oficial da 11ª Bienal  ocorreu no dia 28 de outubro de 2017, 
no SESC Parque Dom Pedro II. Com o título Em Projeto, a ideia foi realizar 
um evento colaborativo, com apresentações em diversos espaços da cidade 
de São Paulo.

Os projetos classificados no Edital de Patrocínio Nº 2/2015 foram:

•	 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC 
Projeto “A Arquitetura e a Vila de Paranapiacaba”
Valor aprovado: R$ 59 mil

Cartilhas lançadas pelo Ibape-SP sobre Inspeção Predial receberam 
recursos do CAU/SP. Imagem: Ibape-SP

Lançamento do livro “Pedro Paulo de Melo Saraiva, arquiteto”, 
que recebeu recursos do CAU/SP

•	 Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cotia 
Projeto “Código de Obras de Cotia”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos 
Projeto “Mostra de Arquitetura da AEASC”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano 
Projeto “Curso: Água e Urbanismo”
Valor aprovado: R$ 14,9 mil

•	 IAB – Departamento de São Paulo 
Projeto “Módulo Estruturador de Conteúdo da 11ª Bienal de Arquitetura de 
São Paulo”
Valor aprovado: R$ 500 mil

•	 IAB – Núcleo Campinas 
Projeto “Identidade arquitetônica do Patrimônio Municipal de Campinas”
Valor aprovado: R$ 15 mil
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•	 IAB – Núcleo Franca 
Projeto “Cartilha: Porque contratar um arquiteto urbanista”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 0Organização Educacional Barão de Mauá 
Projeto “Seminário Internacional sobre Reabilitação Urbana”
Valor aprovado: R$ 15 mil

•	 Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais 
Projeto “Congresso Estadual de Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social”
Valor aprovado: R$ 100 mil 

•	 Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo 
Projeto “Encontro Estadual de Arquitetos”
Valor aprovado: R$ 59 mil

•	 SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
São Paulo
Projeto “Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras”
Valor aprovado: R$ 100 mil

•	 Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado 
Projeto “Impressão de Publicação Usina: entre o Projeto e o 
Canteiro”

Valor aprovado: R$ 15 mil 

reSUltADOS – eDitAl De PArCeriAS 2016

Para atender a mudanças na legislação federal sobre patrocínios de 
entidades e autarquias públicas – que passaram a ser chamados de parce-
rias –, o CAU/SP estabeleceu algumas alterações no edital lançado no dia 
29 de agosto de 2016.

Também ficou estabelecido que os projetos deveriam se encaixar em 
uma das seguintes modalidades:

•	 Eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, confe-
rências, seminários, congressos, premiações e atividades afins.

•	 Publicações: livros e outras publicações cujos conteúdos cola-
borem para fomentar a Arquitetura e o urbanismo e disseminar 
informações relevantes para o segmento.

•	 Produções: audiovisuais e exposições.

Veja a relação das propostas selecionadas:

•	 Associação Paulista dos Críticos de Arte 
Projeto “APCA 2016 Arquitetura”
Valor aprovado: R$ 200 mil

•	 Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 
Projeto “Publicação do livro Abrahão Sanovicz, arquiteto”
Valor aprovado: R$ 193,6 mil

•	 Fundação Cultural e Artística Gilberto Salvador
Projeto “Arquitetura proibida (documentário sobre a vida e obra de 
João Artacho Jurado)” 
Valor aprovado: R$ 166,5 mil

•	 Instituição para Desenho Avançado
Projeto “11º Seminário Internacional NUTAL – Águas: Projetos e 
Tecnologias para o território sustentável” 
Valor aprovado: R$ 89.277,53

•	 Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba
Projeto “Arquitetura empreendedora” 
Valor aprovado: R$ 35 mil

•	 Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cajamar
Projeto “Primeira Semana de Arquitetura e Urbanismo de Cajamar: 
vivência e integração”
Valor aprovado: R$ 22 mil

•	 Ibape – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo
Projeto “Cartilha de Inspeção Predial: Acessibilidade” 
Valor aprovado: R$ 21,8 mil

•	 Instituto Presbiteriano Mackenzie
Projeto “Faculdade de Arquitetura Mackenzie: 70 anos de atuação 
e relevância – Edição comemorativa dos 70 anos da Faculdade de 
Arquitetura e dos 100 anos do curso de Arquitetura” 
Valor aprovado: R$ 49.937,00

•	 Projeto “Curso de Habitação, Acessibilidade e Mobilidade Urbana”
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano
Valor aprovado: R$ 40.852,57

Lançamento do projeto Identidade Arquitetônica no saguão do 
Paço Municipal de Campinas. Imagem: IAB/Denis Maher

ONG Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais organizou 
o evento “Oficinas de Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social”, com patrocínio do CAU/SP
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•	 Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Cruzeiro 
Projeto “Fórum de Educação Urbana: Mobilidade Urbana, 
Ciclovia e Acessibilidade” 
Valor aprovado: R$ 32 mil

•	 Ibape – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São 
Paulo
Projeto “Cartilha de Inspeção Predial: Sistemas e Elementos 
Complementares”
Valor aprovado: R$ 21,8 mil

•	 ONG Peabiru
Projeto “Filme: ATHIS hoje” 
Valor aprovado: R$ 48.373,00

•	 Associação dos Amigos do Centro Cultural São Paulo
Projeto “Seminário Internacional: Onde estão as mulheres 
arquitetas” 
Valor aprovado: R$ 173 mil

reSUltADOS – eDitAl De PArCeriAS 2017

•	 Projeto “Vasco de Mello - Percurso, Panorama e Análise de sua Obra” 
- Instituto Olga Kos de Inclusão Social - R$ 50 mil

•	 Projeto “Espaços Públicos: Diagnóstico e metodologia de projeto - 
Volume 2: Cidades Pequenas e Médias” - Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP) - R$ 50 mil

•	 Projeto “O Centro de São Paulo” - Instituto de Urbanismo e Estudos 
para a Metrópole – URBEM – R$ 200 mil

•	 Projto “Franz Heep: registro no centro e revelação na periferia” - 
Fundação Stickel -R$ 200 mil

•	 Projeto “Do Seminário de Quitandinha ao Plano Diretor de SP o 
papel dos arquitetos em 50 anos de luta pela Reforma Urbana no 
Brasil” - Associação Casa da Cidade - R$ 48 mil

•	 Projeto “Régua e Compasso (Documentário de 42 min sobre a 
obra e trajetória profissional do artista plástico/arquiteto Gilberto 
Salvador através do registro da criação e execução de uma nova 
obra)” - Fundação Cultural Gilberto Salvador - R$ 200 mil

•	 Projeto “I Seminário Internacional de Proteção contra incêndio em 
Edificações de Interesse Histórico” - Fundação de Apoio ao Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Fundabom) - 
R$ 200 mil

•	 Projeto “Prêmio Rosa Kliass ABAP – 2017” - Associação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas (ABAP) -  R$ 30 mil

CAU/SP patrocinou 
pulbicação do livro “MASP: 
estrutura, proporção, 
forma”, em São Paulo 

Cruzeiro, no inteiro paulista, foi 
sede do I Fórum de Educação 
Urbana – Mobilidade Urbana, 
Ciclovia e Acessibilidade, com 
patrocínio do CAU/SP

Lançamento do livro “Arquitetura Mackenzie 100 anos. 
FAU - Mackenzie 70 anos. Pioneirismo e Atualidade”, 

que teve apoio do CAU/SP, encerrou a semana de 
comemorações do centenário do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade

M
us

eu
 d

a 
C

as
a 

B
ra

si
le

ira
/D

iv
ul

ga
çã

o



17

Relatório de Gestão 2015-2017

Institucional

A imPOrtânCiA DO PlenáriO

L
ogo após ter sido eleito para a Presidência do CAU/SP, em 6 
de janeiro de 2015, para o triênio 2015-2017, Gilberto Belleza 
enfatizou o anseio de permitir que o plenário do Conselho 
tivesse participação direta na tomada de decisões, de ma-
neira a essa responsabilidade não ficar apenas nas mãos dos 
ocupantes de cargos da Diretoria.

Assim, foram realizadas mensalmente as Reuniões Ple-
nárias Ordinárias, nas quais foram adotadas decisões relevantes para o 
exercício da profissão de arquiteto e urbanista. Desde a análise de proces-
sos contra projetos irregulares até o debate sobre a qualidade dos cursos 
superiores no Estado de São Paulo.

Para que a participação dos novos conselheiros fosse efetiva, a Di-
retoria promoveu um seminário destinado a esclarecer detalhes sobre o 
funcionamento do CAU/SP. Ainda pensando no incremento da atuação 
do plenário e em sua modernização, foi realizado um processo licitatório 
para aquisição de equipamentos que permitiram a implementação de 
votações eletrônicas, tornando as decisões mais transparentes e ágeis.

menOS BUrOCrACiA

Respeitando as regulamentações definidas pelo CAU/BR, o Conse-
lho paulista buscou contribuir com a agilidade no processo de emissão 
de documentos importantes para os arquitetos e urbanistas.

Dessa forma, os conselheiros do CAU/SP e sua Diretoria promoveram 
o debate sobre a necessidade de simplificação do processo para emitir a 
Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A).

Trata-se de um documento que comprova a habilitação profissional 
do arquiteto e urbanista e, ao mesmo tempo, sua regularidade com o CAU/
SP e sua capacidade técnica. É, portanto, fundamental que o documento 
seja apresentado em diversas situações, inclusive a inscrição em proces-
sos de concorrência de direito público e privado, de acordo com a Lei 
Federal 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da 
Administração Pública.

O aprimoramento do processo de emissão dos Registros de Respon-
sabilidade Técnica - RRTs também foi tema recorrente nas Reuniões Ple-
nárias Ordinárias e nas demais ações da Diretoria.

Outra preocupação foi com relação ao conhecimento e utilização 
do SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do CAU, no qual 
devem ser inseridos os dados dos profissionais. O CAU/SP sediou um 
curso destinado aos profissionais para apresentar o SICCAU e esclarecer 
dúvidas sobre o seu funcionamento.
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2017
•	 1ª Sessão Plenária Ordinária – 19 de janeiro de 2017
•	 2ª Sessão Plenária Ordinária – 23 de fevereiro de 2017
•	 1ª Sessão Plenária Extraordinária – 9 de março de 2017
•	 3ª Sessão Plenária Ordinária – 30 de março de 2017
•	 4ª Sessão Plenária Ordinária – 20 de abril de 2017
•	 5ª Sessão Plenária Ordinária – 18 de maio de 2017
•	 2ª Sessão Plenária Extraordinária – 1 de junho de 2017
•	 6ª Sessão Plenária Ordinária – 22 de junho 2017
•	 7ª Sessão Plenária Ordinária – 27 de julho de 2017
•	 8ª Sessão Plenária Ordinária – 24 de agosto de 2017
•	 3ª Sessão Plenária Extraordinária – 31 de agosto de 2017
•	 9ª Sessão Plenária Ordinária – 28 de setembro de 2017
•	 10ª Sessão Plenária Ordinária – 19 de outubro de 2017
•	 4ª Sessão Plenária Extraordinária – 16 de novembro de 2017
•	 5ª Sessão Plenária Extraordinária – 21 de novembro de 2017
•	 11ª Sessão Plenária Ordinária – 30 de novembro de 2017
•	 6ª Sessão Plenária Extraordinária – 12 de dezembro de 2017
•	 12ª Sessão Plenária Ordinária – 21 de dezembro de 2017

PlenáriAS

2015

•	 1ª Sessão Plenária Ordinária – 6 de janeiro de 2015
•	 1ª Sessão Plenária Extraordinária- 13 de janeiro de 2015
•	 2ª Sessão Plenária Ordinária – 5 de fevereiro de 2015
•	 3ª Sessão Plenária Ordinária – 19 de março de 2015
•	 4ª Sessão Plenária Ordinária – 16 de abril de 2015
•	 5 ª Sessão Plenária Ordinária – 21 de maio de 2015
•	 6ª Sessão Plenária Ordinária – 18 de junho de 2015
•	 7ª Sessão Plenária Ordinária – 16 de julho de 2015
•	 8ª Sessão Plenária Ordinária – 20 de agosto de 2015
•	 9ª Sessão Plenária Ordinária – 17 de setembro de 2015
•	 10ª Sessão Plenária Ordinária – 15 de outubro de 2015
•	 11ª Sessão Plenária Ordinária – 12 de novembro de 2015
•	 12ª Sessão Plenária Ordinária – 17 de dezembro de 2015

2016
•	 1ª Sessão Plenária Ordinária – 21 de janeiro de 2016
•	 2ª Sessão Plenária Ordinária – 18 de fevereiro de 2016
•	 3ª Sessão Plenária Ordinária – 17 de março de 2016
•	 4ª Sessão Plenária Ordinária – 14 de abril de 2016
•	 5ª Sessão Plenária Ordinária – 19 de maio de 2016
•	 6ª Sessão Plenária Ordinária – 23 de junho de 2016
•	 7ª Sessão Plenária Ordinária – 28 de julho de 2016
•	 8ª Sessão Plenária Ordinária – 25 de agosto de 2016
•	 9ª Sessão Plenária Ordinária – 22 de setembro de 2016
•	 10ª Sessão Plenária Ordinária – 27 de outubro de 2016
•	 11ª Sessão Plenária Ordinária – 24 de novembro de 2016
•	 12ª Sessão Plenária Ordinária – 22 de dezembro de 2016
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eSPíritO De UniDADe

U
ma das premissas da gestão 2015-2017 do CAU/SP 
é a de que somente a união de esforços e o trabalho 
conjunto de arquitetos e urbanistas de todo o país é 
capaz de assegurar a valorização dos profissionais e 
conquistas nas mais diferentes esferas.

As diferenças territoriais, socioeconômicas, do 
número de profissionais cadastrados ou das ativida-

des cotidianas não podem ser um empecilho para um relacionamen-
to harmonioso e de cooperação entre o CAU/SP, CAU/BR os demais 
CAU/UFs.

 É importante ressaltar que o CAU/BR é o colegiado responsável 
pela elaboração das regras para as atividades profissionais de arqui-
tetos e urbanistas. Já os CAU/UFs têm como uma de suas principais 
atividades-fim a fiscalização sobre o cumprimento ou não dessas re-
gras.

O espírito de unidade se confirma com a criação do Fundo de 
Apoio aos CAUs de menor porte, que não conseguiriam se viabilizar 
financeiramente somente com os valores das anuidades pagas pelos 
profissionais de seus estados.

Assim, na gestão do CAU/SP que se encerra teve início uma par-
ticipação mais ativa do Conselho paulista na Comissão do Fundo de 
Apoio, que organiza e aprova as contas dos CAUs deficitários. 

fórUm De PreSiDenteS
Criado em 2013, o Fórum de Presidentes do CAU tem o 

objetivo de discutir temas em comum, como a logística para 
ações de fiscalização, o Fundo de Apoio aos Conselhos defici-
tários e as bases para a realização de concursos destinados à 
contratação de equipe técnica.

Na gestão 2015-2017, o CAU/SP foi anfitrião da reunião do 
Fórum de Presidentes em três ocasiões. No encontro realizado 
dia 1º de dezembro de 2016, 27 presidentes dos CAU/UFs as-
sinaram um documento conjunto demonstrando preocupação 
com o novo projeto de lei de licitações e de contratos com a 
Administração Pública, à época em tramitação no Senado. O 
texto defendia a necessidade de apresentação do projeto ar-
quitetônico completo para a realização de licitações.

Em janeiro de 2017, os presidentes dos CAU/UFs voltaram à 
São Paulo para discussão coletiva. E nos dias 9 e 10 de novem-
bro, quando, mais uma vez, houve troca de experiências e se 
buscou o alinhamento de esforços para melhorar o atendimen-
to dos Conselhos aos profissionais.

CArteirA De iDentiDADe 
PrOfiSSiOnAl

Com o objetivo de tornar mais ágil o atendi-
mento aos arquitetos e urbanistas em todo o Esta-
do, o CAU/SP realizou mutirões em diversas cida-
des para coleta de dados biométricos destinados 
à emissão da Carteira de Identidade Profissional.

Antes do procedimento, é necessário efetuar a 
validação de dados cadastrais no SICCAU e impri-
mir o Atestado de Veracidade, que deve ser entre-
gue no momento da coleta biométrica.

Dados sobre as coletas realizadas por regional 
do CAU/SP: 

REGIONAIS 2015 2016 2017*

ABC 195 122 120

Bauru 154 169 150

Campinas 320 310 209

Mogi das Cruzes 80 90 94

Presidente Prudente 92 78 85

Ribeirão Preto 235 235 223

Santos 96 79 80

São José dos Campos 171 123 149

São José do Rio Preto 156 170 179

Sorocaba 94 161 68

São Paulo 2590 1830 1532

Totais 4183 3367 2889

Total geral de coletas 10.439
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A 
atuação do CAU/SP ganhou ainda mais força com 
a divulgação de suas ações junto aos profissionais 
e à sociedade em geral. 

reviStA móBile
A Revista Móbile, veículo de comunicação ins-

titucional do Conselho com periodicidade bimes-
tral, cumpre a função de ser um espaço democrático para o debate de 
ideias e a apresentação do trabalho das diversas instâncias do CAU/SP.

Com projetos gráfico e editorial inovadores, a Revista Móbile apre-
senta textos que convidam os leitores à reflexão, a partir de informa-
ção aprofundada.

A publicação aborda assuntos relacionados, por exemplo, às ques-
tões éticas da profissão: especificações e oportunidades do mercado; 
direitos e obrigações dos arquitetos e urbanistas; legislação e fiscaliza-
ção; profissionais de destaque; ensino e ações do Conselho.

Todas as edições da Revista Móbile, na íntegra, estão disponíveis no 
site http://www.causp.gov.br/revista-do-causp/. 

nO SeU e-mAil OU nO www.CAUSP.GOv.Br
Com o intuito de tornar mais ágil a divulgação das atividades do 

CAU/SP foi criado um informativo eletrônico, enviado semanalmente 
para os e-mails de milhares de profissionais e empresas cadastrados 
no Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU).

Com uma linguagem dinâmica e coloquial, a newsletter apresenta 
informações para leitura rápida sobre eventos que merecem destaque, 
assim como a agenda das atividades futuras, com detalhes sobre a 
forma de participação dos interessados. 

No site, inclusive, é possível ter acesso a diversos serviços ofereci-
dos pelo Conselho; informações institucionais; legislação; perguntas fre-
quentes; e Ouvidoria. Há ainda um link para o Portal da Transparência, 
ferramenta que atende à chamada Lei de Acesso à Informação e fornece 
acesso integral a informações sobre o Conselho.

interAçãO nAS reDeS SOCiAiS
No mundo contemporâneo, praticamente tudo está nas redes so-

ciais: de fóruns acadêmicos a conversas informais. Arquitetos e urba-
nistas, evidentemente, também estão conectados em boa parte do 
tempo. Para facilitar o acesso às informações sobre o Conselho e sobre 
temas pertinentes à atividade profissional, o CAU/SP intensificou mui-
to sua presença no ambiente virtual.

O PODer DA COmUniCAçãO
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Seis folders especiais foram distribuídos em eventos e es-
tão disponíveis na sede do CAU/SP:

•	 Mas o que faz um arquiteto?
O folheto descreve os campos de atuação e etapas do tra-
balho do arquiteto, suas atribuições conforme a lei, além de 
trazer a defesa do exercício profissional.

•	 Por que o CAU existe?
Apresenta a história do Conselho, sua missão ins-
titucional e serviços oferecidos. 

•	 Guia do Registro de Responsabilidade   
 Técnica (RRT)
Traz orientações detalhadas sobre os diversos tipos 
de RRTs e de como o profissional deve agir para ob-
ter o registro adequado de sua atividade técnica.

•	 Guia Prático de Reformas
O material auxilia síndicos e proprietários de unidades 
condominiais a iniciar reformas em condição legal.

•	 Acesso ao Siccau
Divulga orientações sobre a utilização do Sistema de Informação e Comu-
nicação do CAU, ferramenta necessária para emissão de RRTs e acesso a 
outros serviços destinados ao arquiteto e urbanista.

•	 Registro Profissional
Guia com informações detalhadas para solicitar o registro profissional no 
CAU, necessário para que o arquiteto e urbanista exerça legalmente a pro-
fissão no Brasil.

nA míDiA
A presença do CAU/SP na imprensa cresce a cada ano. E como se trata de 

um orgão jovem, ainda há muitos espaços a serem conquistados. Conforme 
aumenta a exposição do Conselho à mídia, impulsionada pelo trabalho de 
assessoria de imprensa, verifica-se também uma demanda maior, para que 
a entidade Conselho se posicione sobre questões relacionadas à Arquitetura 
e Urbanismo ou ao exercício profissional. Assim, nos últimos três anos, o 
CAU/SP registrou aproximadamente 1.000 inserções em materiais de conte-
údo jornalístico. Sua presença pode ser verificada em veículos impressos de 
grande circulação, como os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e 
Valor Econômico, passando por revistas segmentadas, como aU, Arquitetu-
ra & Construção e Projeto Design, e ainda revistas de interesse geral, como 
Veja São Paulo. O trabalho de divulgação também permitiu a presença 
do CAU/SP em programas de Rádio (em emissoras como CBN, SulAmérica 
Trânsito e Jovem Pan) e TV (Rede Globo, SBT).

facebook.com/causpoficial 

youtube.com/comunicacaocausp

@causp_oficial

SOBre O CAU/SP
De maneira didática e com design sofisti-

cado, o CAU/SP preparou diversos materiais 
institucionais para apresentar suas atividades 
aos profissionais e ao público em geral. 





2 Ações do CAU/SP  
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APOiO AOS jOvenS 
PrOfiSSiOnAiS

A gestão 2015-2017 do CAU/SP definiu 
como uma de suas prioridades a pre-
sença nas cerimonias de colação de 

grau dos cursos superiores de Arquitetura e 
Urbanismo. O objetivo é mostrar aos novos 
profissionais, nesse momento especial, que 
o Conselho está presente, dando início a um 
relacionamento que deve durar toda a vida 
laboral.

O CAU/SP também demonstrou preocu-
pação constante com a qualidade dos cur-
sos superiores oferecidos no Estado de São 
Paulo, acompanhando alterações e propos-
tas apresentadas pelas faculdades e univer-
sidades. 

Durante o ano de 2015, representantes do 
CAU/SP estiveram presentes a 37 cerimônias 
de colação de grau.

Os formandos com melhor desempenho 
foram condecorados com o Certificado de 
Destaque Acadêmico do CAU/SP.

PAleStrAS
O Conselho realizou 23 palestras em Insti-

tuições de Ensino Superior, com o objetivo de 
apresentar aos egressos os deveres e direitos 
da profissão e auxiliar na preparação dos jo-
vens para atuarem no mercado de trabalho.

 20/1 UNIP - Bauru
 23/1 CBM – Ribeirão Preto
 27/1  UMC – Mogi das Cruzes
 28/1  UNISO – Sorocaba
 29/1  UNIFRAN – Franca
 30/1  UNIP – São José dos Campos
 30/1  IAU USP – São Carlos
 30/1  UBC – Mogi das Cruzes
 3/2  Mackenzie – São Paulo
 4/2 Dom Pedro II – São José do  
  Rio Preto
 4/2  CUML – Ribeirão Preto
 4/2  FIEL – Limeira
 10/2  UNICSUL – São Paulo
 11/2  MÓDULO – Caraguatatuba
 23/2  UNIARA – Araraquara
 24/2  UNIAN – São Bernardo   
  do Campo
 25/2  FAAP – São Paulo
 27/2  UNIMAR – Marília
 28/2  UNICAMP – Campinas 

Ações do CAU/SP

2015

 5/3  USF – Itatiba
 10/3  UNIAN – Santo André
 10/3 UNICID – São Paulo
 11/3  CEUNSP – Salto
 12/3  Escola da Cidade –  
  São Paulo
 19/3  FACCAT – Tupã
 21/3  UNICEP – São Carlos
 23/3  FEBASP – São Paulo
 16/4  UNESP – Presidente  
  Prudente
 27/4  SENAC – São Paulo
 19/6  UNESP – Bauru
 22/7  UNIP – Bauru
 4/8 FAAP – São Paulo
 12/8  MÓDULO –   
  Caraguatatuba
 19/8  UNICID – São Paulo
 24/8  FEBASP – São Paulo
 25/8  UNISO – Sorocaba
 16/9  FIAM-FAAM – São Paulo

Cerimônias de colação de grau que tiveram participação do CAU/SP

CAU/SP participa de formaturas de arquitetos e urbanistas em todo o estado
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O relacionamento com as Instituições de Ensino Superior foi 
uma meta importante de 2015

Palestras realizadas pelo CAU/SP em 
instituições de ensino Superior

 2/2  MÓDULO – Caraguatatuba
 26/3  UNIP – São José dos Campos
 16/4  CEUNSP – Salto
 1/5  UNIARA – Araraquara 
 13/5  UNIOESTE – Presidente Prudente
 15/5  UNIFEOB – São João da Boa Vista
 5/8  UNISO – Sorocaba
 19/8  UNESP – Presidente Prudente
 4/9  UNICAMP – Campinas
 8/9  EDUVALE – Avaré
 14/9 UNIFRAN – Franca
 2/10 ESRC – Rio Claro
 6/10 UNILAGO – São José do Rio Preto
 6/10  UNIP – São José do Rio Preto
 19/10 UNISANTOS – Santos
 26/10  UNIP Indianópolis – São Paulo
 5/10  UNIANCHIETA – Jundiaí
 7/10  UNIANCHIETA – Jundiaí
 7/10 UNIP – Assis
 26/10   UNIAN – Santo André
 29/10   UNIAN Campo Limpo – São Paulo
 4/11   UNIP - Santos
 20/11 Anhanguera – São José   
  dos Campos
local: Universidades   
Período: de janeiro a novembro de 2015

2015

PrimeirA SAnçãO 
DiSCiPlinAr

O CAU/SP aplicou a primeira sanção dis-
ciplinar oriunda de um processo ético 
julgado com base na Lei 12.378, que 

criou o Conselho. Os processos éticos disci-
plinares são instruídos pela Comissão de Ética 
Profissional do CAU/SP, seguindo para julga-
mento do plenário. Qualquer cidadão pode de-
nunciar possíveis irregularidades no exercício 
da Arquitetura e Urbanismo pelo Sistema de 
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), 
no site https://servicos.caubr.org.br/.

local: Sede do CAU/SP   
Data: 12/2/2015

CAU/SP aplica primeira sanção disciplinar a partir da Lei 12.378, 
Da esquerda para direita: Afonso Celso Bueno Monteiro (conse-
lheiro e ex-presidente do CAU/SP - gestão 2012-2014), Gilberto 
Belleza (Presidente do CAU/SP - gestão 2015-2017) e Haroldo Pi-
nheiros (Presidente do CAU/BR - gestões 2012-2014 e 2015-2017).
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PUniçãO POr DeSABAmentO 
qUe DeixOU Dez mOrtOS

Um ofício declaratório confirmou a punição da ar-
quiteta e urbanista Rosana Januário Ignácio por 
responsabilidade no desabamento de um prédio, 

que deixou dez mortos durante uma reforma no bairro 
de São Mateus, Zona Leste de São Paulo, em agosto de 
2013. A penalidade foi de suspensão do exercício pro-
fissional pelo prazo de 240 dias e pagamento de multa 
no valor de sete anuidades.

No dia 22 de janeiro de 2016, outra arquiteta e ur-
banista, Lourdes de Campos, recebeu penalidades dis-
ciplinares pelo mesmo caso, com suspensão do exercí-
cio profissional por 180 dias e multa no valor de sete 
anuidades.

As infrações ético-disciplinares consideradas pela 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP foram: 

•	 Delegar a quem não seja arquiteto e urbanista 
a execução de atividade privativa da profissão;

•	 Deixar de observar as normas legais e técnicas 
pertinentes na execução de atividades de Ar-
quitetura e Urbanismo;

•	 Ser desidioso na execução do trabalho contra-
tado.

local: Sede do CAU/SP    
Data: 12/2/2015

CAU/SP condena profissional envolvida 
em desabamento em São Mateus

OrientAçõeS PArA A 
mOntAGem De eventOS

Uma parceria com a União Brasileira dos Pro-
motores de Feiras (Ubrafe) e o Sindicato 
das Empresas de Promoção, Organização 

e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do 
Estado de São Paulo (Sindiprom-SP) aprimorou as 
orientações sobre as normas obrigatórias para a 
montagem de eventos – como a emissão de RRT, 
por exemplo –, as ações de fiscalização e a neces-
sidade de cadastramento junto ao CAU/SP das 
empresas responsáveis pelas estruturas utilizadas 
em exposições e feiras.

local: Sede do CAU/SP 
Data: 4/3/2015

CAU/SP e Ubrafe estabelecem cooperação para 
orientar  os associados sobre a realização de eventos
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PrOjetO ArqUitetO emPreenDeDOr

A oferta de cursos gratuitos via EAD para apoiar a formação 
de profissionais de Arquitetura e Urbanismo teve início 
com uma parceria entre o CAU/SP e o Sebrae-SP. 

Em 2015, cerca de  de 800 profissionais se inscreveram na 
plataforma de ensino a distância, que oferece mais de 30 cursos 
em oito áreas de interesse: 

•	 Inovação e Tecnologia
•	 Marketing e Vendas
•	 Finanças
•	 Administração
•	 Planejamento e Estratégia
•	 Empreendedorismo
•	 Legislação
•	 Recursos Humanos

De acordo com o Sebrae-SP, os cursos mais procurados por 
arquitetos e urbanistas foram:

•	 Criatividade
Conteúdo: conceito de criatividade, o poder da mente e a 
criatividade, bloqueadores da criatividade, percepção e visão 
criativa, as quatro faces do processo criativo;
•	 Desperte seu potencial
Conteúdo: conduta gerencial e dicas para uma boa gestão 
das empresas
•	 Empreendedorismo
Conteúdo: conceito e mitos sobre empreendedorismo, carac-
terísticas do comportamento empreendedor, atitude empre-
endedora;
•	 Desenvolva sua empresa
Conteúdo: ciclo de vida das empresas e gestão estratégica, 
com atividades;
•	 Ganhe mercado
Conteúdo: o que é marketing, plano de marketing, atividades.

O público-alvo é formado por arquitetos e urbanistas autôno-
mos ou donos de escritórios.

O conteúdo do Projeto Arquiteto Empreendedor e a relação 
de cursos estão disponíveis no link www.causp.gov.br/arquiteto-
empreendedor. 

local: Sede do CAU/SP    
Data: 23/4/2015

fiSCAlizAçãO nA mOStrA 
CAmPinAS DeCOr 2015

Agentes do CAU/SP, em conjunto com as se-
des regionais de Campinas e Sorocaba, esti-
veram presentes à Mostra Campinas Decor 

2015 para fiscalizar o  evento. 
Uma boa notícia: não foram identificadas infra-

ções em nenhum dos 52 ambientes, que estavam 
com placas de identificação devidamente coloca-
das e contendo as informações do arquiteto e ur-
banista, responsável técnico, número de registro no 
CAU/SP e RRT de projeto.

local: Shopping iguatemi Campinas (SP)
Data: 19/5/2015

Ação de 
fiscalização na 
Mostra Campinas 
Decor 2015

COmitê De ti DO CAU/SP 

O CAU/SP instituiu o seu Comitê de Tecnologia 
da Informação, regulamentado na Portaria 
Nº137. Compõem o grupo membros nomea-

dos e representantes de cada uma das áreas adminis-
trativas do Conselho. Entre suas funções primordiais 
estão o acompanhamento das atividades relaciona-
das ao tema, além de mapeamento de necessidades 
e demandas, contratações, processos licitatórios e 
monitoramento do Plano de Ação do setor. 

local: Sede do CAU/SP
Data maio de 2015
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AtriBUiçõeS exClUSivAS De 
ArqUitetOS e UrBAniStAS

A oferta de cursos gratuitos via EAD para apoiar a forma-
ção de profissionais de Arquitetura e Urbanismo teve 
início com uma parceria entre o CAU/SP e o Sebrae-SP. 

O CAU/SP notificou 400 prefeituras do Estado de São Paulo 
sobre a vigência da Resolução CAU/BR Nº 51, responsável por 
definir as atividades que só podem ser realizadas por arqui-
tetos e urbanistas – entre elas o projeto arquitetônico. Alguns 
municípios, como Ribeirão Pires, Diadema, Mauá, São José dos 
Campos, Taubaté, São Vicente e Santos, também foram visita-
dos por uma equipe da Diretoria Técnica.

local: Sede do CAU/SP e munícipios   
Data: junho de 2015

PAleStrA eSClAreCe AçõeS De 
fiSCAlizAçãO De eventOS

Uma palestra para empresários da área de eventos refor-
çou a filosofia do CAU/SP, de orientar as empresas antes 
de fiscalizá-las. Inicialmente, uma equipe de fiscalização 

faz uma visita de caráter informativo ao evento, verificando a 
documentação e fornecendo instruções. Dias depois ela retona 
para  checar os resultados.

A palestra estreitou o relacionamento entre o CAU/SP, o Sin-
diprom-SP e a Ubrafe, que assumiram a obrigação de somente 
contratar prestadores de serviços com registro no CAU ou no 
CREA, recolhendo os devidos RRTs ou ARTs.

local: Sede do Sindiprom-SP 
Data: 2/6/2015

CAU/SP orienta setor de promoção de eventos sobre 
normas técnicas e RRTs

CAU/SP nOtifiCA COnCeSSiOnáriAS 
De enerGiA elétriCA

A oferta de cursos gratuitos via EAD para apoiar a for-
mação de profissionais de Arquitetura e Urbanismo 
teve início com uma parceria entre o CAU/SP e o 

Sebrae-SP. 
Concessionárias de energia elétrica receberam ofícios 

do CAU/SP após não terem aceitado RRTs de arquitetos em 
projetos de instalações prediais de baixa tensão. O docu-
mento esclareceu as atividades e atribuições profissionais 
do arquiteto e urbanista, de acordo com a legislação federal 
e com Resolução do CAU/BR sobre o tema. 

local: Sede do CAU/SP 
Data: julho de 2015

Gt ACOmPAnhA AtUAçãO 
PrOfiSSiOnAl jUntO AO 
SetOr PúBliCO

O Grupo de Trabalho Arquitetos no Serviço Público 
deu início a um estudo para compreender melhor a 
atuação de profissionais que atuam em órgãos públi-

cos. O levantamento buscou analisar aspectos como o rela-
cionamento entre cargos de caráter técnico e os de caráter 
político e administrativo, questões relacionadas ao exercício 
ilegal da profissão junto a órgãos públicos e os decorrentes 
prejuízos à sociedade, qualidade na produção do projeto le-
gal e sua correlação com o ensino de Arquitetura e Urbanis-
mo, entre outros temas de interesse para a profissão.
local: Sede do CAU/SP      
Data: junho de 2015

CAU/SP notifica 
concessionárias 

de energia 
elétrica
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ArqUitetUrA De interiOreS 
em DeBAte

Cerca de 30 arquitetos e urbanistas que atuam 
na Aquitetura de interiores, ligados à Adesp 
(Associação de Decoração do Estado de São 

Paulo), foram recebidos pelo presidente do CAU/SP, 
Gilberto Belleza. Entre os assuntos abordados des-
tacaram-se a questão das atribuições profissionais, 
tabela de honorários e reserva técnica.

local: Sede do CAU/SP  
Data: 14/8/2015

Profissionais que atuam em Arquitetura de interiores 
participam de reunião com o presidente do CAU/SP

SemináriO APOiA trABAlhO 
De COnSelheirOS

O Seminário Instruções para Relatos de Processos teve 
como objetivos contribuir para o aprimoramento do 
trabalho de elaboração de pareceres e apoiar as ativi-

dades dos Conselheiros.
A atividade foi coordenada pela Comissão Permanente de 

Exercício Profissional, com apoio da Diretoria Técnica.

local: Universidade Paulista (UniP) – Prédio vergueiro
Data: 20/8/2015

Conselheiros participam de seminário sobre relatoria 
de processos

AGiliDADe nO DeBAte SOBre O eStAtUtO DA metróPOle

Pouco depois da instituição do Estatuto da Me-
trópole, pela lei federal 13.089, de janeiro de 
2015, o CAU/SP criou um Grupo de Trabalho 

específico para analisar os temas apresentados e 
incentivar a participação dos arquitetos e urbanis-
tas na aplicação do que é determinado pelo texto.

O Estatuto da Metrópole define medidas para 
o planejamento, apoio e execução de políticas pú-
blicas nas áreas metropolitanas e aglomerações 
urbanas.

Em agosto, o Grupo de Trabalho Estatuto da 
Metrópole apresentou avaliação de que, com a lei, 
“será possível planejar para que o desenvolvimen-
to urbano aconteça de forma integrada e susten-
tável, permitindo uma ocupação mais eficiente do 
território e com menor desperdício de recursos 
públicos”.

local: Sede do CAU/SP 
Data: agosto de 2015
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interCâmBiO COm A ACADemiA

Coordenadores e docentes tiveram a oportunidade de tro-
car experiências durante o III Seminário de Integração 
com Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanis-

mo do Estado de São Paulo, 
promovido pela Diretoria 
e pela Comissão de Ensino 
e Formação do CAU/SP. Os 
cerca de 40 participantes 
ainda tiveram um treina-
mento sobre o cadastro de 
egressos, procedimento que 
facilita o registro do futuro 
profissional no CAU/SP.

local: Universidade 
Presbiteriana mackenzie 
Data: 10/9/2015

OrientAçõeS PArA 
COnDOmíniOS em 
tODO O eStADO

O projeto “Fiscalização em 
Ação” visitou cerca de 260 
condomínios verticais e 

horizontais em 27 cidades paulis-
tas com o objetivo de orientar sín-
dicos, administradores, gerentes e 
outros profissionais sobre as ativi-
dades dos arquitetos e urbanistas, 
especialmente aquelas relaciona-
das às exigências para a realização de reformas. 

As equipes de fiscalização do CAU/SP estiveram nos municípios 
atendidos pelas regionais de São Paulo, Presidente Prudente, São José 
dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José do Rio Preto, Campi-
nas, Bauru, Santos, Mogi das Cruzes e ABCD.

A ideia é orientar os condomínios antes de aplicar multas. A punição 
só deve ser adotada em uma segunda visita, quando constatado que os 
problemas apontados não foram resolvidos.

local: municípios
Data: De 16/9 a 17/12

Seminário permite troca de 
ideias entre coordenadores de 

Instituições de Ensino

“Fiscalização em Ação” já percorreu 
17 cidades do Estado de São Paulo

tABelA De hOnOráriOS 
PArA OBrAS PúBliCAS

A I Oficina sobre a Tabela de Honorários 
de Serviços de Arquitetura e Urbanis-
mo – CAU/BR apresentou uma ferra-

menta de quantificação do trabalho dos ar-
quitetos, tanto em termos de escopo, como 
de remuneração, quando os serviços forem 
prestados a contratantes públicos, como a 
CPOS – Cia. Paulista de Obras, FDE – Fun-
dação para o Desenvolvimento da Educação, 
Metrô, CPTM, Emplasa, Sehab, SMT, Cohab e 
SP-Urbanismo.

A ferramenta, hospedada no site do 
CAU/BR, realiza automaticamente as opera-
ções para compor o preço final de um proje-
to arquitetônico.

local: Auditório do Sinaeco 
Data: 22/09/2015 

DifUSãO De 
COnheCimentO SOBre 
A vAlOrizAçãO 
PrOfiSSiOnAl

O Grupo de Trabalho Exercício Pro-
fissional iniciou uma série de ações 
para a difusão de três grandes te-

mas relacionados à valorização profissio-
nal: a Tabela de Honorários; a norma NBR 
15.575/2013 – voltada para a modernização 
da construção civil –; e a Lei de Assistência 
Técnica, que assegura atendimento às famí-
lias de baixa renda para projeto e constru-
ção de habitação.

local: Sede do CAU/SP 
Data: setembro de 2015
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SemináriO DetAlhA 
jUlGAmentOS De PrOCeSSOS

Conselheiros e fiscais do CAU/SP participa-
ram do Seminário de Fiscalização, organi-
zado pela Diretoria Técnica e pela Comissão 

de Exercício Profissional do Conselho. O evento 
teve como objetivo detalhar todos os trâmites 
para julgamentos de processos de fiscalização, 
desde o seu recebimento até a conclusão e pas-
sando especialmente pela relatoria.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo
Data: 14/10/2015

Conselheiros debatem relatoria de 
processos em evento na capital

viStOriA em OBrA De eStáDiO De 
fUteBOl qUe DeSABOU 

O CAU/SP realizou diligência de fiscalização em obra que desabou 
em Diadema, ferindo três pessoas, no estádio de futebol que 
abrigaria os jogos do Esporte Clube Água Santa na série A do 

Campeonato Paulista-2016. 
O objetivo da vistoria foi averiguar a participação de arquitetos e 

urbanistas na reforma que iria ampliar as instalações para receber um 
número maior de torcedores.

local: estádio municipal josé Batista Pereira fernandes, em Diadema/SP
Data: 9/11/2015

Fiscalização 
do CAU/SP faz 
diligência em 
obra de estádio 
que desabou em 
Diadema

ACeSSO fACilitADO àS nOrmAS téCniCAS

Um acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
permitiu a oferta de pontos de acesso gratuito nas sedes regionais, em 
todo o Estado de São Paulo, para consulta de documentos, via web, aos 
profissionais registrados no CAU/SP, ativos e em dia com o Conselho.

O objetivo da parceria é facilitar a utilização das normas técnicas 
por arquitetos e urbanistas, qualificando melhor seus projetos.

local: Clube homs (São Paulo) 
Data: 25/11/2015
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COnferênCiA eStADUAl: mAiOr relAçãO COm A SOCieDADe

Um dos momentos marcantes da gestão 2015-
2017 foi a realização da 2ª Conferência Esta-
dual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP, 

com o tema “O Arquiteto, o Projeto e a Qualidade 
do Ambiente Construído”.

Durante os preparativos para o encontro, inten-
sos debates foram realizados em 11 Conferências 
Regionais, em outubro e novembro de 2015, com 
sugestões para cinco eixos temáticos: “Resolução 
51 – Atribuição do Arquiteto”; “Projeto Executivo e 
Qualidade do Ambiente Construído”; “Ética - Reser-
va Técnica e suas Implicações”; “Honorários Profis-
sionais”; e “Educação e a Formação Continuada”.

retrAtO DA PrOfiSSãO
Cidade a cidade, os profissionais reunidos nos 

encontros preparativos ajudaram a compor um re-
trato dos desafios da carreira.

Em São José do Rio Preto, por exemplo, os par-
ticipantes destacaram a importância do arquiteto 
para o planejamento urbanístico das cidades. 

No ABC paulista (Santo André), houve manifes-
tações contra a defasagem do piso salarial e pela 
necessidade de fiscalização.

Em Mogi das Cruzes – assim como em outras 
regiões –, arquitetos e urbanistas destacaram o de-
safio da valorização profissional. Complementando 
o debate, em Santos foi solicitada a realização de 
campanha de esclarecimento à sociedade sobre o 
papel do profissional de Arquitetura e Urbanismo.

Outro ponto recorrente foi a necessidade de 
adoção da Tabela de Honorários como ferramen-
ta de valorização do profissional. Em São José dos 
Campos, a Tabela foi ressaltada como um instru-
mento contra a concorrência desleal. Na capital 
paulista foi reforçada a necessidade de maior divul-
gação da Tabela.

Questões éticas também movimentaram os debates, como em Soro-
caba e Bauru, onde a “Reserva Técnica” – prática de receber comissões 
pela indicação de fornecedores — foi abordada.

A realização de seminários específicos sobre a Tabela de Honorários e 
a Reserva Técnica foi sugerida em Ribeirão Preto.

Em Presidente Prudente, os profissionais reivindicaram que o arqui-
teto e urbanista participe da discussão urbanística em sua cidade. Já em 
Campinas, foi lembrado que 170 prefeituras do Estado de São Paulo ainda 
não contavam sequer com um arquiteto.

reSUltADOS
De acordo com o coordenador da Comissão Especial de Organização 

da 2ª Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP, Ronald 
Tanimoto Celestino, o evento teve como objetivo “informar, avaliar e reu-
nir propostas e sugestões sobre os temas relacionados”.

 O presidente do CAU/SP, Gilberto Belleza, afirmou que a realização do 
encontro “vem abrir espaço para a contribuição de todos os profissionais 
e da sociedade paulista ao cotidiano profissional, abordando aspectos re-
levantes desta atuação e da relação dos profissionais com a sociedade”.

Entre os resultados da conferência destaca-se a ideia de promover 
ações institucionais para aproximar o CAU/SP dos profissionais, incluindo 
palestras, seminários e a criação de fóruns de discussão – pela internet e 
presenciais.

A comissão especial responsável pela organização do encontro foi 
mantida, com o intuito de compilar os resultados, preparar apresenta-
ções para a Conferência Nacional do CAU/BR.
local: Clube homs (São Paulo)              
Data: 25 e 26/11/2015

BAlAnçO POSitivO nO Gt De UrBAniSmO e PlAnO DiretOr
O Grupo de Trabalho de Urbanismo e Plano 

Diretor divulgou um resumo de suas ações duran-
te o seu primeiro semestre de atividades visando 
ampliar o fluxo de informação e o debate sobre o 
planejamento urbano em diversas regiões do Es-
tado de São Paulo, incluindo regiões metropolita-
nas, cidades médias e polos de desenvolvimento.

Iniciativas de destaque:
•	 Produção e publicação de artigos assinados por integrantes do GT;
•	 Elaboração e envio de questionário para prefeitos, buscando diag-

nosticar aspectos relacionados à situação profissional de arquitetos 
e urbanistas, entre outros temas.

local: Sede do CAU/SP 
Data: dezembro de 2015
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eStáGiO De eStUDAnteS é 
temA De SemináriO 

O IV Seminário de Integração com Coor-
denadores de Ensino Superior de São 
Paulo abordou o tema “Estágio: Vivên-

cia Prática em Ambiente Profissional”, com a 
presença de representantes de 19 cursos de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado de São 
Paulo. O encontro tratou desde a conceitua-
ção e a regularização do estágio até as diver-
sas possibilidade de atuação dos estudantes 
no ambiente profissional.

local: Sede do iAB, São Paulo  
Data: 20/1/2016

2016
AçãO COntrA A OfertA 
De PrOjetOS viA internet

Em 2016, mais de 70 sites foram denuncia-
dos ao CAU/SP por possíveis irregularidades 
como a oferta de projetos arquitetônicos com 
preços abaixo do mercado, configurando con-
corrência desleal e desrespeitando o Código de 
Ética e Disciplina de Arquitetos e Urbanistas. 

Do total, onze endereços eletrônicos es-
tavam sediados fora do Estado de São Paulo. 
Nesses casos, o CAU/SP enviou a informação 
ao respectivo CAU/UF para providências. 

Denúncias contra páginas na internet são 
tão frequentes que o CAU/SP mantém uma 
equipe exclusiva para averiguar os casos.

De acordo com Código de Ética, o “arqui-
teto e urbanista deve estipular os honorários 
ou quaisquer remunerações apenas quando 
solicitado a oferecer serviços profissionais”.

local: Ambiente virtual   
Data: janeiro a dezembro de 2016

Projeto “Espaço Responsável” 
orienta montadoras e 

expositores

OrientAçõeS PArA A reAlizAçãO De 
feirAS, mOStrAS e eventOS

Com o objetivo de orientar promo-
tores, montadoras e expositores de 
feiras, mostras e eventos sobre suas 

responsabilidades legais, o CAU/SP lançou 
o projeto “Espaço Responsável”. A ideia é 
expor a necessidade de indicação de res-
ponsável técnico, registro no Conselho e, 
no caso das montadoras, de documenta-
ção adequada para manter a regularidade 
perante ao CAU/SP.

Além de reuniões com as equipes que 
trabalham nos eventos, é distribuída uma 
cartilha desenvolvida pela Diretoria Técnica.

Trata-se de um esforço para que organi-
zadores e promotores de eventos conheçam e atendam às exigências da 
Resolução Nº 21 do CAU/BR.

Conforme a resolução, projeto e execução de edifício efêmero ou de 
instalações efêmeras são atributos profissionais de arquitetos e urbanistas.

Números expressivos:

39 eventos fiscalizados

Mais de 1600 estandes e espaços de exposição fiscalizados

7.825 RRTs de projetos emitidos  

10.883 RRTs de Execução emitidos

Alguns dos eventos que tiveram ação do “Espaço Responsável”
•	 Bienal do Livro
•	 Salão Internacional do Automóvel
•	 Exponutrition
•	 Equipotel
•	 Mostra Casa Decorada
•	 Expo Lar e Decoração
•	 Casa Cor Campinas
•	 Casa Cor São Paulo
•	 Agrishow
•	 Festa do Peão de Barretos
•	 Salão das Motopeças

local: eventos, feiras, exposições, mostras
Data: janeiro a dezembro de 2016
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vitóriA nA jUStiçA PArA inStAlAçõeS De BAixA tenSãO

A Justiça Federal de São Paulo determinou 
que a concessionária Bandeirante Energia 
S.A. aceite que arquitetos e urbanistas  ela-

borem e executem projetos de instalações elétri-
cas prediais de baixa tensão.

A decisão liminar foi proferida juiz federal Clé-
cio Braschi, nos autos do mandado de segurança 

CAU/SP PreStiGiA fOrmAnDOS De inStitUiçõeS De enSinO SUPeriOr

Dando continuidade ao trabalho de apoio e esclarecimento aos formandos dos cursos superiores de Arquitetura e 
Urbanismo, o CAU/SP participou de 40 cerimônias de colação de grau e realizou 17 palestras durante o ano de 2016.

relAçãO De CerimôniAS De COlAçãO De GrAU COm rePreSentAnteS DO CAU/SP:

 7/1 CBM - Ribeirão Preto
 20/1 USC - Bauru
 21/1 UNIP - Bauru
 22/1 UNIP - Araçatuba
 22/1 UNIMAR - Marília
 22/1 PUCCAMP - Campinas
 25/1 UNIP - São José dos Campos
 27/1 UNITOLEDO - Araçatuba
 28/1 UNISO - Sorocaba
 29/1 DOM PEDRO - São José do  
  Rio Preto
 29/1 UNIP - São José do Rio Preto
 29/1 IAUUSP - São Carlos
 2/2 MACKENZIE - São Paulo
 11/2 UNOESTE - Presidente Prudente

relAçãO De PAleStrAS reAlizADAS PelO CAU/SP em 2016:
 4/2 UNISO - Sorocaba
 19/2 UNIP - Jundiaí
 16/3 TOLEDO PRUDENTE -   
  Presidente Prudente
 24/3 UBC - Mogi das Cruzes
 3/5 TOLEDO PRUDENTE -   
  Presidente Prudente

local: Universidades
Data: janeiro a Outubro de 2016

 15/2 FAAP - São Paulo
 17/2 CUML - Ribeirão Preto
 19/2 UNICAMP - Campinas
 22/2 UNICSUL - São Paulo
 23/2 MODULO - Caraguatatuba
 24/2 UNIFRAN - Franca
 25/2 ESCOLA CIDADE - São Paulo
 27/2 UNICEP - São Carlos
 8/3 UNICID - São Paulo
 8/3 FEBASP - São Paulo
 8/3 FIEL - Limeira
 10/3 UNESP - Presidente Prudente
 17/3 FACCAT - Tupã
 22/3 UNIAN - São Bernardo   
  do Campo

 28/3 USTJ - São Paulo
 15/4 UNESP - Bauru
 28/4 SENAC - São Paulo
 22/7 UNIP - Araçatuba
 22/7 UNIP - Bauru
 3/8 FAAP - São Paulo
 15/8 UNICID - São Paulo
 16/8 UNISO - Sorocaba
 16/8 MODULO -    
  Caraguatatuba
 18/8 UNOESTE - Presidente   
  Prudente
 17/9 CUML - Ribeirão Preto
 27/9 FEBASP - São Paulo

 13/5 PUCCAMP - Campinas
 11/8 UNISO - Sorocaba
 25/8 USF - Bragança Paulista
 14/9 UNIP - São José do Rio Preto
 16/9 MODULO - Caraguatatuba
 19/9 UNIAN - São Bernardo   
  do Campo

 20/9 UNIP - São José  
  dos Campos
 20/9 UNIP - Jacareí
 26/9 UNIP - Lorena
 21/10 EDUVALE - Avaré
 21/10 UNIP - Jundiaí
 24/10 USF - Campinas

coletivo impetrado pelo CAU/SP, e foi  confirmada no julgamento de 
primeira instância, em março de 2016.

A concessionária se negava a aceitar projetos sob a alegação errô-
nea de que arquitetos e urbanistas não teriam atribuição ou compe-
tência para o desenvolvimento dessas atividades.
local: 8ª vara Cível da justiça federal em São Paulo
Data: 26/1/2016
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COmeçAm A 
fUnCiOnAr OS POntOS 
De ACeSSO GrAtUitO 
àS nOrmAS téCniCAS

O CAU/SP e a ABNT concluíram 
a implantação de mais de 40 
pontos de acesso nas sedes re-

gionais e entidades parceiras para que 
arquitetos e urbanistas possam consul-
tar normas técnicas. 

O convênio não permite a impres-
são de documentos, mas são ofereci-
dos descontos de 50% na aquisição 
de qualquer norma e de 15% nos cur-
sos da ABNT.

local: Sede do CAU/SP, regionais e 
entidades parceiras
Data: fevereiro de 2016

DeSBUrOCrAtizAçãO 
e melhOr  
AtenDimentO à 
SOCieDADe 

O CAU/SP assinou  termo de 
adesão ao Programa Nacio-
nal de Gestão Pública e Des-

burocratização (Gespública), junto 
com o CAU/BR e com outros nove 
CAU/UFs. O Gespública foi criado 
pelo Ministério do Planejamento em 
2005 para melhorar a capacidade de 
gestão e ajudar as diversas instâncias 
de governo a entregar serviços públi-
cos de qualidade.

local: hotel Prodigy Santos Dumont, 
rio de janeiro
Data: 26/2/2016

teCnOlOGiA AliADA AOS 
PrOjetOS UrBAníStiCOS

O seminário Um olhar sobre o terri-
tório: Instrumentos Geoambientais 
para projetos urbanísticos, promo-

vido pelo Grupo de Trabalho Meio Am-
biente do CAU/SP, apresentou ferramentas 
oferecidas pelo Poder Público e pela inicia-
tiva privada para auxiliar os profissionais 
na avaliação dos aspectos geoambientais 
de um projeto urbanístico.

Representantes da Secretaria do Meio 
Ambiente de São Paulo apresentaram  a 
plataforma Datageo, que permite acessar 
gratuitamente dados ambientais do esta-
do,  como imagens e fotos aéreas, folhas 
topográficas e informações de monitora-
mento ambiental.

Seminário aproxima profissionais de 
ferramentas geoambientais

CAU/SP adere a 
programa para 

aprimorar atendimento 
à sociedade

A empresa Base Aerofotograme-
tria e Projetos demonstrou como o 
uso de imagens de aerolevantamento 
pode atender às necessidades de Pla-
nejamento, Gestão, Projetos e Perícias.

local: hotel Comfort Downtown, 
São Paulo 
Data: 18/2/2016

PrOPOStA PArA CriAr 
O rrt SOCiAl

O debate sobre a criação e implan-
tação do Registro de Responsabi-
lidade Técnica Social (RTT Social) 

esteve no centro das atenções do Grupo 
de Trabalho de Assistência Técnica durante 
o ano de 2015. Um dos principais compro-
missos do GT foi a valorização da presta-
ção de serviços à população de baixa ren-
da, direito garantido por lei federal.

A proposta do RRT Social foi prepara-
da para ser encaminhada aos membros do 
CAU/SP e também do CAU/BR, sugerindo 
que sejam feitos laudos com informações 
sobre habitabilidade, salubridade e estabi-
lidade da habitação assistida.

local: Sede do CAU/SP
Data: fevereiro de 2016
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APOiO à 14ª exPO reveStir

O CAU/SP marcou presença na 14ª Expo Re-
vestir, feira destinada a profissionais da área 
da construção civil, onde arquitetos e urba-

nistas puderam tirar dúvidas e realizar a coleta bio-
métrica de dados para a confecção da Identidade 
Profissional. Foram realizados 370 atendimentos 
durante o evento, que contou com o apoio institu-
cional do Conselho e o lançamento do Manual do 
Arquiteto e Urbanista.

local: transamérica expo Center – São Paulo  
Data: 1 a 4/3/2016

SUStentABiliDADe em PAUtA

Representantes do CAU/SP, da Secretaria do Meio Ambiente do Es-
tado de São Paulo e da Cetesb assinaram Convênio de Cooperação 
Técnica para a elaboração do Caderno de Orientação sobre Instru-

mentos de Planejamento, Licenciamento e Gestão Ambiental no Estado 
de São Paulo para Arquitetos e Urbanistas.

Trata-se de um manual com as definições de termos usados na área 
ambiental e seus conceitos, leis detalhadas, orientações de instrumentos 
para o acompanhamento e monitoramento de etapas dos projetos, tipos 
de licenças ambientais e links para auxiliar os profissionais.

local: Secretaria do meio Ambiente  
Data: 18/3/2016

CAU/SP e Secretaria 
do Meio Ambiente 
assinam convênio para 
elaborar manual de 
sustentabilidade

CAU/SP realiza mais de 370 atendimentos durante a Expo Revestir

fiSCAlizAçãO SOBre eDitAiS 
e liCitAçõeS PúBliCAS

O CAU/SP reforçou sua estrutura para fisca-
lizar editais e licitações públicas, que têm 
sido alvo de denúncias. Para aperfeiçoar o 

trabalho foram admitidos novos funcionários, pre-
viamente selecionados por concurso público que 
aconteceu em  2014 (cadastro reserva).

Em diversos estados há pelo menos duas re-
clamações recorrentes: concursos públicos que 
apresentam vagas para arquitetos e urbanistas, 
mas oferecem salários abaixo do mínimo profis-
sional e editais que trazem a exigência de registro 
no CREA para contratação dos profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo.

local: Sede do CAU/SP   
Data: 1/4/2016
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PreServAçãO DO 
PAtrimôniO hiStóriCO

Professores de cursos superiores foram convidados 
pelo GT Patrimônio Histórico para o Encontro de Pro-
fessores de Técnicas Retrospectivas e Restauro do 

Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico. 
Eles participaram de um debate sobre a disciplina de 

Técnicas Retrospectivas nas faculdades de Arquitetura e 
Urbanismo, obrigatória desde 1994. É  atribuição exclusiva 
de arquitetos e urbanistas o trabalho relacionado ao pro-
jeto e a execução de intervenção no patrimônio histórico, 
seja ele cultural, artístico, arquitetônico, urbanístico, paisa-
gístico, monumentos ou edificações, conjuntos e cidades.

local: Arquivo histórico municipal de São Paulo   
Data: 2/4/2016

Encontro de professores 
debate ensino e formação 

em Técnicas Retrospectivas

“CiDADeS inClUSivAS”

O 1º Seminário Acessibilidade e De-
senho Universal na Arquitetura 
e Urbanismo, realizado pelo GT 

de Acessibilidade do CAU/SP, buscou 
ampliar o conhecimento dos arquitetos 
e urbanistas sobre o tema e discutir a 
possibilidade de construir “cidades inclu-
sivas”, com projetos mais adequados e 
conscientes.

A atividade teve apoio institucional da 
AsBEA (Associação Brasileira dos Escri-
tórios de Arquitetura), ABAP (Associação 
Brasileira de Arquitetos Paisagistas) e do 
IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil).

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo 
Data: 14/4/2016Seminário conscientiza sobre a inclusão do Desenho Universal em projetos
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PrimeirO CASO De CAnCelAmentO 
De reGiStrO PrOfiSSiOnAl POr 
frAUDe

A busca permanente pela qualidade de ensino fez chegar 
ao  conhecimento do CAU/SP um caso de falsificação 
de diplomas de mestrado e doutorado de uma coorde-

nadora de curso. O episódio culminou com o primeiro caso de 
cancelamento de registro profissional de arquiteto e urbanista 
no  país, inicialmente julgado no plenário do CAU/SP e refe-
rendado pela Comissão de Ética do CAU/BR.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo 
Data: 14/4/2016

Plenário do CAU/SP 
condena arquiteta 
ao cancelamento 
do registro

efiCiênCiA e trAnSPArênCiA nA 
GeStãO De AUtArqUiAS

Diretores e funcionários do CAU/SP participaram 
do curso Tomada e Prestação de Contas Anuais, 
ministrado por profissionais que atuam no Tribunal 

de Contas da União. O objetivo da capacitação foi abor-
dar as funções básicas da gestão de autarquias, apresen-
tando temas como processos de contas e organização de 
relatórios de gestão, visando à eficiência e à transparên-
cia nas atividades desenvolvidas.

local: Sede do CAU/SP 
Data 7 e 8/4/2016

Capacitação interna aborda eficiência e 
transparência na gestão pública

DiálOGO COm entiDADeS DA ArqUitetUrA, 
UrBAniSmO e enGenhAriA

A Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Es-
tado de São Paulo (Faeasp) promoveu um encontro com representantes de 
algumas das principais entidades da Arquitetura e da Engenharia no Estado 

de São Paulo: CAU/SP, CREA-SP, UNAOP (União das Associações de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do Oeste Paulista), UNACEN (União das Associações de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia do Centro Norte) e UNO (União das Associações 
de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Novo Oeste do Estado de São Paulo).

O CAU/SP apresentou o projeto “Rios+Cidades”, que enfatiza a importância dos 
rios no processo de formação das cidades.

local: Olímpia (SP) 
Data: 20 e 21/5/2016CAU/SP participa de evento da 

Faeasp em Olímpia/SP
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CAU itinerAnte: mAiS PertO DOS PrOfiSSiOnAiS

CiDADeS viSitADAS em 2016

Americana
Araçatuba
Araraquara
Arujá
Assis
Barretos
Barueri
Boituva
Botucatu
Cruzeiro
Guaratinguetá
Guarujá
Guarulhos (2x)
Indaiatuba
Itapetininga
Itu
Jaboticabal
Jacareí
Jaú
Jundiaí

Marília
Matão
Mauá
Mogi Mirim
Olímpia
Ourinhos
Penápolis
Piraju
Poá
Praia Grande
Ribeirão Pires
Santa Fé do Sul
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Carlos
São Roque
Suzano
Taubaté
Tupã
Votuporanga

Em 2016, foram 40 cidades atendidas em 41 edições 
do projeto (Guarulhos foi visitada duas vezes).

Para alcançar diretamente todos os municípios do Esta-
do de São Paulo, foi criado o projeto “CAU Itinerante”. 
A cada edição, uma equipe de funcionários do Conselho 

fica à disposição dos profissionais da região ao longo de  todo 
o dia, resolvendo dúvidas e realizando a coleta biométrica de 
dados, necessária para a produção da carteira de Identidade 
Profissional.

Em algumas cidades, o Conselho também ofereceu treina-
mento para utilização do Sistema de Informação e Comunica-
ção do CAU (Siccau).

Destacam-se ainda como objetivos do projeto: conhecer as 
várias realidades regionais e abrir o debate sobre os diferentes 
assuntos de interesse dos arquitetos e urbanistas no relaciona-
mento com o Conselho, assim como no que se refere ao  exer-
cício profissional.

CAU Itinerante: atendimento e orientações 
em São Carlos e Jundiaí

2016
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AjUSteS em liCitAçõeS PArA GArAntir 
PArtiCiPAçãO De ArqUitetOS

O CAU/SP agiu para garantir a participação de arquitetos 
e urbanistas em editais de concorrência pública que incluíam 
somente engenheiros no âmbito da exigência técnica.

Foi encaminhado um ofício à Prefeitura Municipal do Guarujá 
com relação ao equívoco em edital para concessão, exploração e 
manutenção do Aeroporto Civil Metropolitano.

A Coordenação de Licitações da Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia (Emae) também recebeu um ofício do CAU/SP soli-
citando alterações em edital cujo objeto era a Prestação de Serviços 
para Elaboração de Projeto Técnico para Obtenção de AVCB – Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

local: Sede do CAU/SP 
Data: 14 e 15/6/2016

trAGéDiA em DiADemA

Representantes do CAU/SP acompanharam 
as investigações sobre o desabamento de 
uma igreja evangélica que passava por re-

forma e desabou em Diadema, no dia 15 de junho 
de 2016, deixando uma pessoa morta e pelo me-
nos seis feridos.

A Diretoria Técnica do Conselho solicitou à 
Secretaria de Habitação de Diadema o acesso in-
tegral aos documentos disponíveis a respeito da 
ampliação do local, entre eles o projeto aprova-
do, o RRT ou ART de projeto e responsabilidade 
da obra, alvarás de demolição e construção, além 
de comunicado de início da obra.

local: Diadema 
Data: junho de 2016

em BUSCA DO 
APerfeiçOAmentO DA 
GeStãO finAnCeirA

Representantes dos CAU/UFs tro-
caram experiências e discutiram 
soluções para lidar com o gran-

de volume de exigências dos tribunais 
de contas para a gestão financeira dos 
Conselhos.

Organizado pelo CAU/SP e CAU/BR, 
o Seminário Técnico de Planejamento, 
Orçamento e Finanças do CAU + Gespú-
blica discutiu temas como a unificação 
de relatórios, colaboração entre CAUs e 
cenários regionais.

local: hotel excelsior São Paulo 
Data: 27 a 29/6/2016 Seminário em SP aborda aperfeiçoamento da prestação de contas dos CAU/UF
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reGiOnAl De SAntOS tem nOvA SeDe

Com o intuito de atender melhor os profissionais da região,  a re-
gional de Santos do CAU/SP inaugurou uma nova sede. Durante a 
cerimônia, diretores ressaltaram a conquista, uma vez que, ante-

riormente, o Conselho funcionava em um espaço cedido pela Associação 
de Engenheiros e Arquitetos de Santos.

O evento contou ainda com uma exposição de fotos de importantes 
projetos arquitetônicos da Baixada Santista e a apresentação do Quar-
teto de Cordas Martins Fontes, formado por músicos da Orquestra Sin-
fônica de Santos.

local: Santos 
Data: 12/8/2016

refOrmAS e OBrAS 
em APArtAmentOS

O Grupo de Trabalho Arquitetura de 
Interiores do CAU/SP, organizou o 1º 
Seminário de Arquitetura de Interiores 

– Atribuição de Arquiteto. Na ocasião, foi res-
saltado que a norma de reformas esclarece 
o papel do arquiteto e urbanista como único 
profissional que pode realizar reformas ou 
obras em apartamentos.

Outros temas discutidos foram a “Reser-
va Técnica”, como prática condenada pelo 
CAU/SP; os diferentes de escalas, usos e ti-
pologias; o uso da tecnologia como aliada 
na busca de soluções criativas e originais; e 
a importância do ensino da Arquitetura de 
interiores nos cursos de graduação.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo    
Data: 25/8/2016

Inauguração do novo endereço da sede regional de Santos 
marca um novo tempo para o Conselho

merCADO De trABAlhO PArA ArqUitetUrA 
PAiSAGíStiCA em DeBAte

O GT Arquitetura Paisagística do CAU/SP realizou o 1º Workshop, onde foi 
destacado que é necessário ampliar a visibilidade da produção nessa 
área, que possui um mercado de trabalho ainda pouco explorado.

O evento teve apoio da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas 
(Abap) e a presença de palestrantes internacionais, como Brian Davis (EUA) e 
Gert Groening (Alemanha) e João Ferreira Nunes (Portugal), que falaram sobre 
infraestrutura e agricultura urbana.

Na ocasião ainda foi aplicado um questionário sobre a trajetória profissional 
para verificação, principalmente, se atuam como paisagistas de forma espo-
rádica ou em período integral.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo    
Data: 22/9/2016

Workshop do GT Arquitetura Paisagística 
discute valorização profissional
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wOrkShOP DetAlhA trABAlhO reAlizADO PelO CAU/SP

O 1º Workshop dos Grupos de Trabalho do CAU/SP reuniu centenas de profissionais de todo o estado 
para discussão com cada um dos 15 GTs que apoiam o CAU/SP no debate sobre a profissão.

O encontro buscou transmitir informações sobre as atividades desenvolvidas e promover um diá-
logo e a troca de experiências entre os participantes dos GTs.

local: Centro Paula Souza – São Paulo  
Data: 4 a 6/10/2016

1º Workshop dos GTs do CAU/SP reúne centenas de profissionais na capital
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hOmenAGem A PAUlO 
menDeS DA rOChA

O CAU/SP realizou uma homenagem 
especial ao arquiteto e urbanista 
Paulo Mendes da Rocha durante a 

11ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho. 
Aos 88 anos, Mendes da Rocha é um dos 
arquitetos mais premiados do mundo e 
tem entre suas obras de maior destaque 
a  reforma da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, o Museu Brasileiro da Escultura 
(MuBE) e o Museu da Língua Portuguesa. 
Recentemente, projetou o Museu dos Co-
ches, em Lisboa (Portugal), e o Cais das 
Artes, em Vitória/ES.

Na opinião do presidente do CAU/SP, 
Gilberto Belleza, a homenagem foi um 
pequeno agradecimento ao expoente da 
chamada escola paulista de Arquitetura, 
“que orgulha o Conselho e os colegas ar-
quitetos do Estado de São Paulo com o 
reconhecimento internacional de seu tra-
balho, que tão bem representa a produção 
arquitetônica do nosso país”.

local: hotel Comfort e iAB-SP 
Data: 24/11/2016

Paulo Mendes da Rocha recebe homenagem do CAU/SP
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 I Seminário do GT Formação Continuada traz 
discussão sobre qualidade do ensino

PAnOrAmA SOBre OS 
CUrSOS De GrADUAçãO e O 
fUtUrO DOS fOrmAnDOS

O I Seminário do GT Formação Continuada 
do CAU/SP abordou o tema “Formação 
Continuada e Residência em Arquite-

tura e Urbanismo”, com o objetivo de analisar 
possíveis caminhos para os profissionais. Den-
tre os assuntos discutidos, destacam-se a com-
paração entre a carga horária para cursos de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil e em outros 
países, como o Canadá, onde, mesmo depois 
de formado, o arquiteto não pode assinar uma 
planta se não passar por um novo treinamento 
específico. O aumento indiscriminado dos cur-
sos de Arquitetura e as opções de pós-gradu-
ação foram outras preocupações apresentadas 
pelos participantes.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo 

Data: 24/11/2016

O fUtUrO DOS CUrSOS 
De ArqUitetUrA e 
UrBAniSmO em DeBAte

O V Seminário de Integração do 
CAU/SP – Ensino Presencial e a 
Distância: Futuro da Formação 

do Arquiteto e Urbanista trouxe à tona o 
debate de temas como o cenário do en-
sino de Arquitetura e Urbanismo no país, 
as experiências práticas em ambiente 
profissional e a acreditação de cursos de 
graduação.

local: Centro Universitário Belas Artes de 
São Paulo 
Data: 25/11/2016

V Seminário de Integração do CAU/SP debate ensino e formação dos arquitetos
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em BUSCA DO 
APerfeiçOAmentO DA 
fiSCAlizAçãO

Conselheiros e fiscais participaram de semi-
nário para debater dificuldades e apresentar  
sugestões para aperfeiçoar uma das princi-

pais atividades-fim do CAU/SP: a fiscalização.
O uso de recursos tecnológicos, planejamento 

das ações e parcerias com prefeituras foram alguns 
dos temas de destaque.

Representantes da Diretoria Técnica ainda so-
licitaram aos fiscais que continuassem a fornecer 
informações e ideias para o aperfeiçoamento das 
resoluções do CAU/BR.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo 
Data: 12/12/2016

Seminário discute aperfeiçoamento da 
fiscalização do CAU/SP

A fOrçA DO interiOr

Arquitetos e urbanistas de Ribeirão Preto participaram do evento Bate-
-Papo com o CAU/SP, que debateu assuntos como a venda de projetos 
pela internet, a divulgação do papel do arquiteto e urbanista para a 

sociedade e a importância do RRT. Na ocasião, os participantes elogiaram a 
postura pedagógica e colaborativa do CAU/SP e também discutiram a atuação 
conjunta da autarquia com a fiscalização já realizada pelas prefeituras.

local: Associação de engenharia, Arquitetura e Agronomia de ribeirão Preto
Data: 14/12/2016 Arquitetos expõem demandas e aspirações ao 

CAU/SP, em bate-papo em Ribeirão Preto
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2017

relACiOnAmentO fOrtAleCiDO COm 
AS fACUlDADeS

O relacionamento do CAU/SP com as Instituições de Ensino Superior 
foi fortalecido com a participação de representantes do Conselho 
em datas importantes do calendário acadêmico, como cerimônias 

de colação de grau, aulas inaugurais e palestras em eventos especiais.

DATA INSTITUIÇÃO CIDADE

6/1/2017 CBM Ribeirão Preto

13/1/2017 UNICAMP Campinas

13/1/2017 UNIARA Araraquara

23/1/2017 UNIP Assis

24/1/2017 UNIP Bauru

25/1/2017 UNORP São José do Rio Preto

25/1/2017 UNITOLEDO Araçatuba

25/1/2017 UNIP Jundiaí

25/1/2017 UNIP São José dos Campos

30/1/2017 FAAP São Paulo

30/1/2017 UNISO Sorocaba

2/2/2017 MACKENZIE São Paulo

2/2/2017 UNOESTE Presidente Prudente

10/2/2017 CUML Ribeirão Preto

10/2/2017 UNIMAR Marília

14/2/2017 UNICSUL São Paulo

14/2/2017 UNICID São Paulo

17/2/2017 IAU São Carlos

17/2/2017 Escola da Cidade São Paulo

3/3/2017 ESRC Rio Claro 

6/3/2017 UNIAN São 
Bernardo

São Bernardo do 
Campo

8/3/2017 MODULO Caraguatatuba

9/3/2017 UNISANTA Santos

10/3/2017 USF Itatiba

13/3/2017 FIAM FAAM São Paulo

15/3/2017 FIEL Limeira

16/3/2017 FACCAT Tupã

25/3/2017 UNICEP São Carlos

19/4/2017 UNESP Presidente Prudente

28/4/2017 FEBASP São Paulo

6/5/2017 SENAC São Paulo

19/5/2017 UNESP Bauru

21/7/2017 UNIP São José dos Campos

25 e 26/7/2017 MACKENZIE São Paulo

26/7/2017 UNIP Bauru

28/7/2017 UNIP Araçatuba

1/8/2017 UBC Mogi das Cruzes

3/8/2017 USF Itatiba

11/8/2017 UNICID São Paulo

14/8/2017 FEABASP São Paulo

15/8/2017 FAAP São Paulo

16/8/2017 UNISO Sorocaba

19/8/2017 CUML Ribeirão Preto

TOTAL: 43 Colações

Confira a seguir as cerimônias de colação de grau em que o CAU/SP marcou presença em 2017:



48

Conselheiros do CAU/SP marcam presença em colações de grau e aulas magnas

Durante o ano de 2017, foram realizadas 42 palestras para estudantes dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo:

DATA INSTITUIÇÃO CIDADE

7/2/2017 UNISO Sorocaba

10/2/2017 FAAP São Paulo

22/2/2017 UNIP Araçatuba

22/2/2017 UNIP Assis

22/2/2017 UNIP Bauru

22/2/2017 UNIP Ribeirão Preto

22/2/2017 UNIP São José dos Campos

23/2/2017 UNIP São José do Rio Preto

23/2/2017 UNIP Chác. Sto. Antônio/SP

23/2/2017 UNIP Tatuapé/SP

23/2/2017 UNIP Zona Norte/SP

23/2/2017 UNIP Zona Oeste/SP

24/2/2017 UNIP Araraquara

24/2/2017 UNIP Anchieta

24/2/2017 UNIP Jundiaí

13/3/2017 UNIP São José dos Campos

7/4/2017 UNAERP Ribeirão Preto

10/4/2017 ANHANGUERA Guarulhos

12/4/2017 IMESB Bebedouro

18/4/2017 FAJ Jaguariúna

18 e 19/4/2017 UNIP Sorocaba

5/5/2017 Escola da Cidade São Paulo

15/5/2017 UNISEB Ribeirão Preto

18/5/2017 UNASP Engenheiro Coelho

22/5/2017 FMG Mogi Guaçu

21/8/2017 UNIFRAN Franca

24/8/2017 USP São Paulo

24/8/2017 Anhanguera 
Jundiaí

Jundiaí

24/8/2017 UNIFEOB São João da Boa Vista

4/9/2017 UNIP São José dos Campos

14/9/2017 IFSP São Paulo

21/9/2017 UNIP Bauru

18 a 22/9/2017 MODULO Caraguatatuba

25 ou 
27/09/2017

ANHANGUERA Santa Bárbara do Oeste

5/10/2017 UNICSUL São Paulo

11/10/2017 UNAR Araras

18/10/2017 ANHANGUERA Jacareí

21/10/2017 UNIP Chác. Sto. Antônio/SP

27/10/2017 MODULO Caraguatatuba

6/11/2017 ANHANGUERA Campo Limpo/SP

19/5/2017 FIB Bauru

a definir UMC Mogi das Cruzes

TOTAL: 42 PALESTRAS

2017
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PAleStrA PArA 
ArqUitetOS 
emPreenDeDOreS 
nO ABC

“Faça de 2017 o melhor ano 
de seu escritório” foi o 
tema do primeiro even-

to presencial da parceria entre 
o CAU/SP e o Sebrae/SP. Desde 
2015, as duas instituições manti-
nham o projeto Arquiteto Empre-
endedor, que oferece conteúdo 
e cursos online para arquitetos e 
urbanistas que possuem micro e 
pequenas empresas. 

local: Sede do Sebrae/SP em Santo 
André/ABC
Data: 24/1/2017

BOA imAGem jUntO àS ADminiStrAçõeS mUniCiPAiS

Araraquara 
Araras 
Arujá 
Assis 
Bebedouro 
Caçapava 
Campos do Jordão 
Capão Bonito 
Cubatão 
Fernandópolis 
Franca 
Garça 
Guararema 
Itatiba 
Jaboticabal 
Jacareí 
Jaguariúna 

Lençóis Paulista 
Mauá
Mogi das Cruzes 
Morro Agudo 
Orlândia 
Palmital 
Paraguaçu Paulista 
Peruíbe 
Pindamonhangaba
Presidente Prudente 
Registro 
Ribeirão Pires 
Ribeirão Preto 
Rio Grande da Serra 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Santo André 
São Bernardo do Campo

Representantes do CAU/SP reuniram-se com dez arquitetos e urbanis-
tas nomeados para assumir secretarias municipais na região da Baixada 
Santista. O objetivo do encontro foi buscar uma aproximação com as 

administrações municipais, no que se refere a soluções urbanísticas.
local: Sede regional do CAU/SP em Santos 
Data: 31/1/2017

O CAU/SP se reúne com secretários 
municipais da Baixada Santista

São Caetano do Sul
São José do Rio Preto 
São José dos Campos 
São Luiz do Paratinga 
São Roque (2x)
Sertãozinho 
Suzano 
Tatuí 
Tupã 
Votorantim
Votuporanga 

O encontro com secretários 
municipais da Baixada Santista 
foi o ponto de partida para o pro-
jeto CAU Itinerante Institucional, 
que contou com uma agenda de 
visitas a órgãos públicos munici-
pais para apresentação das ati-
vidades e do funcionamento do 
Conselho.

Lançado oficialmente em fe-
vereiro de 2017, o CAU Itinerante 
Institucional visitou 45 municí-
pios durante o ano:
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2017

AtenDimentO A tODOS OS PrOfiSSiOnAiS nO eStADO

CiDADeS viSitADAS em 2017

Araçatuba (2x)
Araraquara
Arujá 
Arujá 
Atibaia 
Bertioga 
Birigui
Botucatu
Campos do Jordão
Capão Bonito
Caraguatatuba 
Catanduva 
Cruzeiro
Cubatão
Descalvado 
Dracena 
Fernandópolis 
Franca 
Guararapes
Guararema (2x)
Guaratinguetá 
Guarujá 

Ibitinga 
Indaiatuba 
Itanhaém 
Itu
Itupeva 
Jaú 
Jundiaí
Lins
Marilia 
Mococa
Mogi Guaçu
Monte Alto
Osvaldo Cruz 
Ourinhos 
Paraguaçu Paulista 
Penápolis 
Peruíbe 
Piedade 
Pindamonhangaba 
Piracicaba
Presidente Epitácio 
Presidente Venceslau

O  objetivo do programa CAU 
Itinerante para 2017 foi le-
var os serviços oferecidos 

pelo Conselho ao maior número 
possível de arquitetos e urbanis-
tas em todo o Estado de São Pau-
lo. Assim, a agenda de atividades 
contemplou 60 municípios, sen-
do que Araçatuba e Guararema 
tiveram duas edições do CAU Iti-
nerante.

No total, foram realizados 431 
atendimentos, sendo que 322 pro-
fissionais tiveram a oportunidade 
de cadastrar os dados biométri-
cos. Também foram promovidos 
cinco cursos para utilização do 
Siccau.

Ribeirão Pires
Rio Claro
Salto 
Santa Isabel 
Santo André
São Bernardo do Campo 
São Caetano do Sul
São Carlos 
São João da Boa Vista 
São Sebastião 
São Vicente
Suzano
Suzano 
Taubaté 
Tupã 
Votuporanga 

*Os dados foram contabilizados 
até 8/11/2017. 

local: municípios 
Data: fevereiro a 
novembro/2017

CrACOlânDiA em DeBAte

O CAU/SP participou de reunião com representantes de conselhos profissionais 
do Estado de São Paulo de diferentes categorias, por iniciativa da seccional 
paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, para discutir possíveis contri-

buições ao Projeto Redenção, iniciativa da Prefeitura paulistana para recuperação da 
área da cracolândia, frequentada por usuários de drogas na região central da cidade.

Além do CAU/SP e da OAB, participaram do encontro representantes do Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp): Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren-SP); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(Crefito); e Conselho Regional de Psicologia (CRP-SP). 

local: Seccional paulista da OAB 
Data: 3/2/2017

Reunião de Conselhos profissionais debate região 
da Cracolândia em São Paulo
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SeGUrAnçA COntrA inCênDiOS

O Grupo de Trabalho de Prevenção contra Incêndios do Departamento de 
Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Deseg - 
Fiesp) convidou o CAU/SP para uma apresentação sobre a importância do 

ensino da Arquitetura de segurança contra incêndio como disciplina transversal 
nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

local: fiesp 
Data: 9/2/2017 

“eSCOlhA OS 
melhOreS CAminhOS 
PArA SUA emPreSA”

A parceria entre o CAU/SP e o Se-
brae/SP teve continuidade com 
um ciclo de encontros voltados 

para arquitetos e urbanistas que são 
micro e pequenos empresários e pres-
tam serviços na área de construção 
civil. A apresentação “Escolha os me-
lhores caminhos para sua empresa” foi 
realizada por consultores de seis escri-
tórios regionais do Sebrae na capital 
paulista: Itaquera, Liberdade, Perdizes, 
Santana, Santo Amaro e Tatuapé.

local: escritórios regionais do Sebrae/SP
Data: 14 a 16/2/2017 

CAU/SP participa de reunião 
sobre capacitação em 
segurança contra incêndio

iSençãO DA 
AnUiDADe PArA 
PrOfiSSiOnAiS 
COm DOençAS 
GrAveS

Entrou em vigor a Resolução 
nº 134 do CAU/BR, que esta-
belece isenção do pagamen-

to da anuidade aos CAU/UFs aos 
profissionais com doenças graves. 
A Ouvidoria do CAU/SP teve papel 
fundamental para a edição da Re-
solução, ao identificar a demanda 
como uma das mais importantes 
da categoria em São Paulo. 

local: CAU/Ufs 

Data: 17/02/2017 

Ação na feira Casa Cor São Paulo aumenta 
eficiência da fiscalização

Data: 7 a 10/3/2017

fiSCAlizAçãO em 
feirAS e eventOS

O projeto Espaço Responsável 
iniciou 2017 com o objetivo de 
fiscalizar, até novembro, as seis 

maiores empresas promotoras, res-
ponsáveis por 18 eventos e quase 5,3 
mil estandes no Estado de São Paulo. 

O procedimento padrão para a re-
alização de um evento prevê reuniões 
com 30 dias de antecedência do início 
da montagem dos estandes, quando o 
fiscal do CAU/SP confere documentos 
e solicita eventuais correções. Poste-
riormente, é agendada nova fiscaliza-
ção da feira e dos espaços dos expo-
sitores.

As atividades de 2017 tiveram iní-
cio com orientações aos organizado-
res da 34ª Feira Internacional de Brin-
quedos – que ocorreu de 21 a 24 de 
março – e da Casa Cor (23 de maio a 
23 de julho).

local: eventos diversos 

Data: a partir de março/2017
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Dando continuidade à parceria entre o CAU/SP e a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 2017 contou com um intenso calendário de workshops 
realizados nas dez cidades que contam com escritórios regionais do Conselho, en-

fatizando a Lei Brasileira de Inclusão e Desenho Universal. 
Com o título Workshop Acessibilidade – Contexto Urbano Contemporâneo – Dese-

nho Universal e a Lei Brasileira de Inclusão, uma primeira apresentação já havia ocor-
rido em novembro de 2016, na sede da Regional de Santos, com representantes do GT 
Acessibilidade e do Governo Estadual, o que se repetiu nas demais ocasiões.

O objetivo é aumentar o conhecimento dos arquitetos e urbanistas sobre as diferen-
ças entre acessibilidade e o conceito de desenho universal, com base no uso equitativo 
dos equipamentos e espaços públicos.

Workshop sobre acessibilidade 
acontece na Rede de Reabilitação 

Lucy Montoro, em São Paulo

Profissionais de Presidente Prudente marcam presença 
em workshop sobre acessibilidade

2017

Santos  
Data: 25/11/2016
Local: Sede da Regional
  
São José dos Campos
Data: 14/02/2017
Local: Câmara Municipal de São José 
dos Campos

Mogi das Cruzes
Data: 07/03/2017 
Local: Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes

Sorocaba
Data: 05/04/2017 
Câmara Municipal de Sorocaba

Campinas
Data: 02/05/2017 
Local: Câmara Municipal de Campinas

São Paulo
Data: 23/05/2017 
Rede de Reabilitação Lucy Montoro

Presidente Prudente
Data: 06/06/2017 
Local: Centro Cultural Matarazzo

São José do Rio Preto
Data: 04/07/2017 
Local: Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

wOrkShOPS SOBre ACeSSiBiliDADe nAS reGiOnAiS

São Paulo
Data: 25/07/2017 
Local: Rede de Reabilitação Lucy Montoro

Ribeirão Preto
Data: 01/08/2017 
Local: AEAARP - Associação de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto

Bauru
Data: 05/09/2017
Local: Associação Paulista de Medicina

Piracicaba
07/11/2017
Local: Câmara Municipal de Piracicaba

ABC
Data: 23/11/2017
Local: Universidade Federal do ABC

Encerramento – 
São Paulo/SP
Data: 19/12/2017  
Local: Auditório da 
Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência de SP
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SOleniDADe De PremiAçãO DA APCA 

O CAU/SP apoiou a realização de uma mesa redonda com os vencedores da categoria “Ar-
quitetura” do Prêmio APCA 2016, organizado pela Associação Paulista dos Críticos de 
Arte. Por meio de uma parceria de fomento com o Conselho, foi lançada uma publicação 

que apresenta os projetos premiados.
Os premiados na categoria “Arquitetura pela” APCA receberam seus troféus junto com os vence-

dores nas categorias Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Erudita, Música Popular, Moda 
Rádio, Teatro, Teatro Infanto Juvenil e Televisão.

Na ocasião, foi lançado o livro APCA 60 anos, que contou com parceria de fomento do 
CAU/SP. Um encarte sobre os projetos premiados na categoria “Arquitetura” já havia sido apre-
sentado em mesa-redonda com os vencedores.

Os contemplados na categoria Arquitetura foram:
•	 Trajetória (Sergio Ferro)
•	 Urbanidade (Projeto Ruas Abertas – Avenida Paulista/Fernando Haddad), Obra de Arquitetura 

(Escola Senai São Caetano do Sul/Claudia Nucci e Valério Pietraróia – NPC Grupo Arquitetura)
•	 Preservação de Patrimônio Moderno (Luciano Brito Galeria – antiga Residência Castor Delga-

do Perez/Luciana Brito, promotora; João Paulo Beugger, José Armênio de Brito Cruz, Marcos 
Aldrighi e Renata Semin – Piratininga Arquitetos, readequação arquitetônica; André Paoliello, 
readequação paisagística)

•	 Pesquisa (Atlas fotográfico da cidade de São Paulo e arredores/Tuca Vieira)
•	 Fronteiras da Arquitetura (Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro/

Fernando Meirelles, Daniela Thomas e Andrucha 
Waddington)

•	 Apropriação Urbana (Ocupação Hotel Cam-
bridge/Carmen Ferreira da Silva, líder comuni-
tária; Pitchou Luambo, coordenador do Grupo 
de Refugiados e Imigrantes Sem Teto; Juliana 
Caffé, Yudi Rafael e Alex Flynn, curadores da 
Residência Artística Cambridge).

local: museu da Casa Brasileira 
Data: 5/4/2017 
local: theatro municipal de São Paulo 
Data: 15/5/2017

Associação Paulista de Críticos de Arte premia 
destaques da Arquitetura em 2016

PreSençA 
mArCAnte 
nA exPO 
reveStir 2017

Referência na área 
de pisos e reves-
timentos, atrain-

do muitos arquitetos 
e urbanistas, a feira de 
negócios Expo Revestir 
contou com um estande 
do CAU/SP na edição 
2017. Durante o evento, 
foram atendidos cerca 
de 400 profissionais, 
sendo que 164 fizeram 
o registro biométrico de 
dados para emissão da 
Carteira Profissional. 

local: transamérica expo 
Center, São Paulo

Mesa redonda na capital reúne vencedores do prêmio APCA na categoria “Arquitetura”
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A imPOrtânCiA DA 
infOrmAtizAçãO

O GT BIM - Informática aplicada à 
Arquitetura realizou um seminá-
rio para apresentação de con-

ceitos, aplicações, vantagens e desafios 
em tecnologias, que incluiu ainda casos 
reais de projetos de sucesso, desenvolvi-
dos por meio da ferramenta BIM. 

Os palestrantes ressaltaram que a in-
formatização tem evoluído rapidamente 
na área de Arquitetura e Urbanismo e, por 
isso, é necessário que os profissionais co-
nheçam todos os detalhes da ferramenta. 
Destacou-se, ainda, que várias licitações 
públicas já estão exigindo a apresentação 
de projetos por meio do BIM.

local: Braston hotel, São Paulo
Data: 20/4/2017

ArqUitetUrA e PODer PúBliCO

O presidente do CAU/SP, Gilberto Belleza, enfatizou a necessidade de discutir 
o papel do Estado na contratação de obras, durante o seminário “O papel 
do projeto na atual sociedade brasileira”, promovido pelo Colegiado das 

Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas de São Paulo (CEAU-SP)
O evento discutiu temas como o planejamento de obas públicas, a revisão da 

legislação e a organização dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo.

local: novotel jaraguá Conventions, São Paulo         Data: 25/4/2017

Entidades debatem o futuro do projeto em seminário do CEAU-SP

Seminário do GT BIM apresenta plataforma 
gerencial para arquitetos e urbanistas

2017

A qUAliDADe De enSinO em DeBAte

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo no país, o VI Seminário de Integração do CAU 
reuniu coordenadores e professores de cursos de todo o país, além de 

representantes dos CAU/UFs. O evento foi organizado pela Diretoria de Ensino 
e Formação do CAU/SP e pelas Comissões de Ensino e Formação do CAU/BR 
e do CAU/SP.

A implementação do Programa de Acreditação dos Cursos, do CAU/BR, que 
prevê a avaliação externa das faculdades, foi um dos pontos altos dos debates.

local: Centro Universitário Belas Artes      
Data: 11 e 12/5/2017 Profissionais e docentes 

participam do VI Seminário 
de Integração do CAU
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reCOnheCimentO 
DO tAlentO 
femininO

O Seminário Internacional 
“Onde estão as mulhe-
res arquitetas?” reali-

zado com parceria de fomento 
do CAU/SP e teve como foco 
a reflexão sobre a presença e a 
relevância feminina, tanto nas 
questões de produção aca-
dêmica e ensino, quanto no 
planejamento arquitetônico e 
urbanístico. 

Pesquisa do CAU/BR, divul-
gada pouco antes do evento, 
indicou que 61% dos registros 
profissionais no país são de 
mulheres.

local: Centro Cultural São Paulo
Data: 16 a 19/5/2017

ilUminAçãO: POSSiBiliDADeS infinitAS

A presidente da Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação (Asbai), 
Paula Carnelós foi uma das palestrantes do seminário realizado pelo GT Ar-
quitetura da Iluminação. Ela mostrou diversas possibilidades de aproveita-

mento da iluminação, com exemplos em museus, prédios comerciais, construções 
históricas, galerias de arte, hotéis, edifícios públicos e até um posto de gasolina de 
beira de estrada.

O arquiteto e lighting designer Guinter Parschalk, com trabalhos em diversos 
países, abordou o tema “Iluminação não é só luz. Muitas vezes, é tirar”.

local: hotel Comfort Downtown, São Paulo
Data: 18/5/2017

Seminário destaca a importância da iluminação para 
os projetos de Arquitetura e Urbanismo
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2017

étiCA PrOfiSSiOnAl 
nA BerlinDA

Plágio em projetos, a prática da “Reserva Técni-
ca” e ofertas irregulares de serviços nas mídias 
digitais estiveram entre os principais assuntos 

abordados no VII Seminário de Integração CAU/SP 
– Ética e Formação na Arquitetura e Urbanismo, co-
ordenado pela Diretoria de Ensino e Formação, e pela 
Comissão de Ética e Disciplina.

Foram convidados professores de Ética de cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, coordenadores de curso, 
profissionais da área e estudantes.

local: hotel novotel jaraguá Conventions,  São Paulo 
Data: 1 e 2/6/2017

Seminário de Integração discute a 
ética profissional e a formação de 
arquitetos e urbanistas

PrOjetO CAPACitA ArqUitetO e 
UrBAniStA inveSte em treinAmentO 

O CAU/SP criou o projeto itinerante Capacita Arquiteto 
e Urbanista, com o objetivo de oferecer treinamento 
gratuito aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo 

nas áreas de permeabilidade e mobilidade urbana; sistemas 
de fachadas ventiladas; normas de desempenho; tecnologia 
BIM; sistema Light Steel Frame; aplicação do vidro na constru-
ção civil; estruturas e coberturas metálicas, e pré-fabricados 
em concreto.

Organizado pela Diretoria de Relações Institucionais, con-
forme o Plano de Ação 2015-2017, o “Capacita Arquiteto e Ur-
banista” foi promovido em várias cidades, a partir de parcerias 
que disponibilizaram representantes para realização de pales-
tras e workshops.

Entidades parceiras: 

•	 Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP)

•	 Associação Brasileira da Construção Industrializada de 
Concreto (Abcic)

•	 Associação Brasileira da Construção Metálica (Abcem)

•	 Associação Nacional de Vidraçarias (Anavidro)

•	 Associação Brasileira de Concreto Estampado (Abrace)

•	 Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de 
Concreto (ABTC)

•	 Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer)

•	 Associação Brasileira dos Fabricantes de Placas de 
Concreto para Pisos e Revestimentos (Abrasplac)

•	 Associação das Cerâmicas Vermelhas de Itu e Região 
(Acervir)

•	 Sinaprocim/Sinprocim (Sindicatos da indústria de 
produtos de cimento)

•	 Empresa Graphisoft
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Projeto piloto “Capacita Arquiteto e Urbanista” 
atrai centenas em Salto/SP

Centenas de profissionais comparecem à edição 
do “Capacita Arquiteto e Urbanista” em Santos

Salto Santos Guarulhos S. j. dos 
Campos 

Suzano ABC Bauru rib. 
Preto 

TOTAL 
GLOBAL

05 a 09/06 10 a 14/07 07 a 11/08 21 a 25/08 02 a 06/10 23 a 27/10  21 a 24/11 11 a 15/12

Participantes

Arquitetos e 
Urbanistas

178 142 316 94 66 121 83 139 1139

Estudantes 208 135 297 126 70 58 9 76 979

Total 386 277 613 220 136 179 92 215 2118

Quantidade 
de cursos/
palestras

8 6 9 6 7 5 4 5 50
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SUGeStõeS e DemAnDAS DOS 
PrOfiSSiOnAiS

O projeto “Bate papo com o CAU” surgiu 
com a intenção de abrir um canal direto 
de comunicação entre arquitetos e urba-

nistas, e representantes do Conselho. Encontros  
foram realizados em diversas cidades, debatendo 
as melhores práticas do exercício profissional e as 
oportunidades de mercado. 

local: franca     
Data: 8/6/2017

local: Presidente Prudente    
Data: 10/7/2017

local: Bauru     
Data: 11/7/2017

local: Santos     
Data: 20/7/2017

local: Campinas     
Data: 21/8/2017

local: Cruzeiro     
Data: 28/8/2017

local: Sorocaba     

Data: 21/9/2017

CArtilhAS PUBliCADAS COm APOiO 
DO CAU/SP

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia de São Paulo (Ibape/SP) realizou cerimônia de 
lançamento das cartilhas “Inspeção Predial – Sistemas 

e Elementos Complementares” e “Inspeção Predial – Acessibi-
lidade”, publicadas com apoio do CAU/SP, por meio do Edital 
de Parcerias de 2016.

A primeira cartilha aborda itens como Estação Rádio Base 
(ERB); energia solar; aquecimento solar de água; energia fo-
tovoltaica; reuso e aproveitamento de água; coleta seletiva de 
lixo; paisagismo; guarda-corpo e varandas.

Já a publicação dedicada ao tema de Acessibilidade – em 
sua segunda edição – trata da aplicação de norma técnica es-
pecífica, destinada a facilitar a locomoção e harmonizar o uso 
de áreas comuns de edifícios residenciais.

As cartilhas estão disponíveis para download gratuito no 
site www.ibape-sp.org.br  

local: Sede do ibape/SP
Data: 13/6/2017 

2017
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OS BenefíCiOS DA reCUPerAçãO DOS riOS

O projeto “Rios+Cidades” foi lançado com o objetivo de colocar em 
debate a importância e a necessidade da recuperação dos rios para 
o meio ambiente. E, também, mostrar que a integração dos rios às 

cidades pode resultar em grandes benefícios para toda a sociedade. 
Por meio de palestras e debates com especialistas, a iniciativa busca 

auxiliar na formulação de políticas ou de propostas de apoio à recupera-
ção e preservação da saúde dos rios.

O programa “Rios+Cidades” é uma iniciativa do CAU/SP e conta com o 
apoio do GT Meio Ambiente e da Federação das Associações de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (Faeasp). 

Com o intuito de orientar os profissionais e a população para, juntos, 
construírem uma qualidade de vida melhor nas cidades, o CAU/SP já levou 
o projeto “Rios+Cidades” a diversos municípios do estado.

local: Associação dos engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de 
Ourinhos
Data: 14/6/2017

Cidades Participantes Palestrantes 

Ribeirão Preto 47 2

São José dos 
Campos 

23 3

Campinas 23 2

Presidente 
Prudente

38 2

Santo André 18 3

Bauru 33 2

Sorocaba 34 2

Total 216 16

Cidades com visitas agendadas

Cidade Data

Mogi das Cruzes 8/11/2017

São José do Rio Preto 14/11/2017

Santos 22/11/2017

*Os dados foram contabilizados até 25/10/2017.

Em Ourinhos, Conselho 
lança projeto para 
recuperação de rios

DADOS DO PrOjetO “riOS+CiDADeS”
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jUStiçA reAfirmA DireitO De 
ArqUitetOS ASSinArem PrOjetOS 
De enerGiA De BAixA tenSãO

O desembargador federal Nelson Santos, do TRF da 
3ª Região, negou apelação do Sindicato dos En-
genheiros do Estado de São Paulo contra decisão 

proferida em ação do CAU/SP contra a empresa Bandei-
rante Energia S/A, denunciada por não ter aceito projetos 
de energia elétrica de baixa tensão assinados por arquite-
tos e urbanistas.

local: tribunal regional federal da 3ª região 

Data: 7/6/2017

PrOfiSSiOnAiS APrOvAm 
AtenDimentO DO CAU/SP 

Cerca de 95% dos profissionais de Arquitetura e Ur-
banismo que utilizaram os canais de atendimento 
do CAU/SP ficaram “satisfeitos” ou “muito satisfei-

tos”. O resultado foi obtido a partir do retorno dos 1.100 
profissionais que responderam à pesquisa de satisfação 
realizada entre junho e julho. 

O levantamento foi feito por meio da Rede de Atendi-
mento Integrada (RIA), desenvolvida pelo CAU/BR e pe-
los CAU/UFs para integrar os serviços de atendimento em 
todo o país. 

Nova apuração foi realizada no período de 25 de agos-
to a 24 de setembro, com 909 profissionais respondendo 
à pesquisa e 94% declararam estar “satisfeitos” ou “muito 
satisfeitos”.

Os relatórios tiveram como base os atendimentos rea-
lizados por chat, e-mail e telefone.

local: ambiente virtual

Data: 25/6/2017

BUSCA POr SOlUçõeS 
hABitACiOnAiS 

O seminário Habitação de Interesse Social e os 
Agentes Públicos, organizado pelo GT Habitação, 
analisou possíveis ações do CAU/SP em parceria 

com o Poder Público, na construção de respostas à pro-
blemática habitacional.

O modelo de energia solar fotovoltaica, as políticas 
habitacionais de São Paulo e o fornecimento de infraes-
trutura para os bairros distantes das áreas centrais foram 
os principais temas abordados, com a participação de 
representantes do setor público e da iniciativa privada.

local: hotel nobile Downtown 
São Paulo

Data: 27/7/2017

2017

Seminário na capital paulista aborda habitação social
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A fOrmAçãO DO 
ArqUitetO PAiSAGiStA

O GT Arquitetura Paisagística do CAU/SP con-
vidou cinco profissionais consagrados para 
responder à questão: “Como se forma um ar-

quiteto paisagista?”. O seminário contou com apre-
sentações de Benedito Abbud, Ciça Gorski, Fabio 
Gonçalves Mariz, Luciana Schenk e Raul Pereira.

local: hotel nobile Downtown São Paulo

Data: 24/8/2017

CArteirA PrOfiSSiOnAl 
e CertifiCADO DiGitAl 
UnifiCADOS

Um convênio tecnológico inédito entre a Im-
prensa Oficial do Estado e o CAU/SP está per-
mitindo que profissionais registrados no Con-

selho possam contar com o certificado digital em sua 
carteira profissional.

O certificado digital identifica, com segurança, 
uma pessoa ou empresa. Ele desburocratiza e facilita 
a rotina profissional por meio da emissão eletrônica 
de notas fiscais, recolhimento de tributos, assinatura 
de contratos e realização de transações bancárias, 
por exemplo.

local: imprensa Oficial do estado 
Data: 11/9/2017

Novidade: 
Certificado 
digital na carteira 
de identidade 
profissional

em DefeSA DOS PrOfiSSiOnAiS nAS 
liCitAçõeS PúBliCAS

A empresa pública de tecnologia de informação Serpro 
(Serviço Federal de Processamento de Dados) aten-
deu a uma demanda do CAU/SP, garantindo a parti-

cipação de arquitetos e urbanistas em um processo de licita-
ção para executar a impermeabilização da laje principal do 
escritório regional do Serpro na capital paulista.

Em sua primeira versão, o edital solicitava apresentação 
de atestados de capacidade técnica “acervados junto ao 
CREA”. O Serpro admitiu a justiça da demanda e enviou ofí-
cio ao CAU/SP reconhecendo a capacidade técnica do arqui-
teto e urbanista e modificando itens fundamentais do edital.

local: Serpro
Data: 8/9/2017

PreSençA mArCAnte nA ii 
COnferênCiA nACiOnAl De 
ArqUitetUrA e UrBAniSmO 

O Conselho paulista realizou, durante a II Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo, a apresentação 
oficial dos anais da 2ª Conferência Estadual de Arqui-

tetos e Urbanistas do CAU/SP, que aconteceu em novembro 
de 2015, sob o tema “O arquiteto, o projeto e a qualidade do 
ambiente construído”. 

O evento oficial do CAU/BR e dos CAU/UFs foi intitulado 
“Todos os Mundos – Rumo ao UIA.2020.RIO”, em referência 
ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que será realizado 
no Rio de Janeiro, em 2020, pela União Internacional dos 
Arquitetos (UIA).

Ao final do encontro foi elaborada a Carta do Rio, desta-
cando quatro eixos de discussão para o futuro: “Fragilidades 
e Desigualdades”; “Mudanças climáticas, tecnológicas e so-
ciais”; “Transitoriedade e fluxos”; e “Dimensão Cultural”.

local: hotel Prodigy Santos Dumont, rio de janeiro   
Data: 7 a 10/10/2017
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O
s Conselheiros do CAU/SP con-
tribuem com o debate sobre 
diversos temas específicos 
relacionados à profissão por 
meio das Comissões Perma-
nentes e Comissões Especiais. 
Existem ainda os Grupos de 

Trabalho, que podem contar com a participação 
de arquitetos e urbanistas convidados.Na gestão 
2015-2017, 186 arquitetos e urbanistas participam 
dos debates promovidos, nas seguintes instâncias: 

COmiSSõeS PermAnenteS

As Comissões Permanentes dão suporte ao 
CAU/SP em questões administrativas, de ética 
e disciplina, de regulamentação, de aperfeiçoa-
mento profissional e de âmbito institucional.

COMISSÃO PERMANENTE DE 
FISCALIzAÇÃO DO CAU/SP

Fiscalizar o exercício profissional é uma das 
principais atividades previstas na legislação que 
deu origem ao CAU/BR e aos CAU/UFs. Essa 
Comissão, portanto, tem a função de orientar, 
acompanhar e avaliar os resultados das ações de 
fiscalização. Também compete ao grupo esta-
belecer políticas de fiscalização, decorrentes do 
planejamento estratégico; propor e implementar 
procedimentos de fiscalização; sugerir convênios 
ou parcerias com municípios e entidades públicas 
ou privadas; e discutir a aplicação de ferramentas 
tecnológicas no processo de fiscalização.

Até março de 2017, o grupo atuou ao longo de 
dois anos, até março de 2017, como Comissão Es-
pecial de Conceitualização da Fiscalização. Mas, 
em função da importância do trabalho, foi trans-
formado em Comissão Permanente.

COMISSÃO PERMANENTE DE 
ExERCíCIO PROFISSIONAL

Responsável pela análise, avaliação e delibe-
ração sobre processos relacionados ao exercício 
profissional, a Comissão atua com base em dados 
fornecidos pela Diretoria Técnica e pelo setor de 
fiscalização do CAU/SP, além de manter a intera-
ção com o CAU/BR.

Dentre os processos discutidos na Comissão 
destacam-se as solicitações de RRTs extempo-
râneos; cancelamentos de RRTs; interrupções de 
registros profissionais; anulações de RRTs; Regis-
tros de Direitos Autorais (RDA); e casos anterio-
res à criação do CAU/SP.

A partir de 2015, a informatização tornou mais 
rápida a análise dos processos, proporcionando a 
otimização do tempo e a economia de recursos 
humanos, materiais e ambientais.

ADminiStrAçãO 
DemOCrátiCA

6 Comissões Permanentes 690 casos atendidos

5 Comissões Especiais 895 casos atendidos

15 Grupos de Trabalho 756 casos atendidos
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COMISSÃO PERMANENTE DE 
ORÇAMENTO E CONTAS

Os integrantes da comissão analisam, deli-
beram e emitem pareceres e recomendações a 
serem encaminhados ao plenário e a outras ins-
tâncias do CAU/SP e também do CAU/BR e do 
Tribunal de Contas da União, quando necessário. 
Entre os assuntos pertinentes ao trabalho da Co-
missão estão o Planejamento Estratégico e Plano 
de Ação; Proposta Orçamentária Anual e eventu-
ais reformulações; prestações de contas; balanços 
e demonstrações financeiras.

Em 2017, a Comissão passou a realizar a análise 
individualizada de processos em que há pendên-
cias de pessoas físicas e jurídicas de 2012 a 2015, 
para que possam regularizar sua situação.

COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E 
FORMAÇÃO

Visando à colaboração e ao apoio no processo 
de formação dos futuros arquitetos e urbanistas, 
a Comissão busca estreitar o relacionamento com 
as quase 150 Instituições de Ensino Superior que 
oferecem o curso de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo no Estado de São Paulo. 

Simultaneamente ao debate permanente a res-
peito das adequações das matrizes curriculares, a 
Comissão ainda aprecia requerimentos de profis-
sionais graduados no exterior e orienta os brasilei-
ros que desejam atuar em outro país.

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO 
E NORMAS

Em parceria com outras comissões e com os 
demais setores do CAU/SP, a Comissão tem como 
uma de suas principais atribuições a definição de 
Deliberações e Normas Internas do Conselho. Em 
2017, o ritmo de reuniões foi mais intenso para 
elaboração de uma proposta de novo Regimen-
to Interno, aprovado em dezembro de 2017 pelos 
conselheiros paulistas.

A proximidade com a Comissão de Organiza-
ção e Administração do CAU/BR também é fun-
damental para assegurar a organização e a padro-
nização de práticas administrativas do Conselho.

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E 
DISCIPLINA

A função primordial da Comissão é instruir 
sobre processos de infração ao Código de Ética 
dos Arquitetos e Urbanistas, sempre observando 
os princípios da ampla defesa e a legislação. Os 
integrantes da Comissão podem ouvir testemu-
nhas e partes interessadas; quando necessário, 
também são realizadas diligências para apurar os 
fatos. A Comissão não julga os processos, mas 
emite relatórios com orientações para o plenário. 
Vale ressaltar ainda as ações preventivas, como 
o envio de ofícios com solicitações de esclareci-
mentos e informações.

Contratos mal elaborados, cobrança da cha-
mada “reserva técnica”, sites que oferecem ser-
viços com valores abaixo do mercado e denún-
cias de plágio estão entre os tipos de casos mais 
comuns que chegam à Comissão.
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COmiSSõeS eSPeCiAiS

As Comissões Especiais são formadas para tra-
tar de casos específicos durante um período de 
tempo, de acordo com temas e situações par-
ticulares.

A gestão 2015-2017 do CAU/SP chegou ao fim 
com quatro Comissões Especiais ativas. Durante 
o triênio, outras oito foram criadas e encerraram 
suas atividades após concluírem seus objetivos. 

Comissões Especiais ativas no final da gestão:
 

COMUNICAÇÃO

A Comissão Especial de Comunicação apoia a 
Presidência do CAU/SP na formulação de ações 
que contribuam para a boa imagem institucional 
perante aos profissionais de Arquitetura e Urba-
nismo e a sociedade em geral.

Entre as ações práticas da Comissão está a in-
tegração da linguagem de comunicação; a busca 
da uniformização da comunicação interna e exter-
na; sugestão de ações da Presidência, Diretorias 
e Comissões com foco na imagem do Conselho; e 
edição da revista Móbile.

COMPRA/AqUISIÇÃO DA SEDE PRóPRIA 
DO CAU/S

A aquisição de uma sede própria foi tema por 
diversas vezes no plenário, com relatos sempre 
atualizados pelos integrantes da Comissão Espe-
cial que trata do tema.

Após aconselhamento com o Departamento 
Jurídico, ficou definido que a melhor maneira para 
aquisição da sede própria seria por meio do cha-
mamento público.

De acordo com o documento, os proprietários 
de imóveis que contemplassem as características 
listadas poderiam encaminhar propostas de ven-
da ao Conselho.

Por se tratar de tema delicado, diante do qual 
não podem ocorrer decisões precipitadas, apesar 
de terem sido avaliados alguns imóveis, a aquisi-
ção da sede própria segue em tramitação.

ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE  
REPERCUSSÃO PúBLICA

Com o intuito de apurar eventuais responsa-
bilidades de arquitetos e urbanistas em casos de 
repercussão pública, o CAU/SP criou uma Comis-
são Especial para acompanhamento das investi-
gações dos diversos órgãos públicos.

Os integrantes da comissão já fizeram diligên-
cias em diferentes ocasiões, como os acidentes 
ocorridos em uma igreja evangélica e em um es-
tádio de futebol em Diadema.

CONCEITUAÇÃO DE ARqUITETURA E 
URBANISMO PúBLICO 

A Comissão Especial de Conceituação de Ar-
quitetura e Urbanismo Público busca aprimorar 
o relacionamento entre o CAU/SP e a categoria 
de arquitetos e urbanistas pertencentes ao setor 
público. Por meio de instrumentos específicos do 
SICCAU e palestras, procura demonstrar aos pro-
fissionais e instituições a importância deste setor 
tanto para a sociedade quanto para a economia.  

Além disso, a Comissão também é responsá-
vel por aprimorar a fiscalização do exercício pro-
fissional em licitações e obras. 
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Comissões Especiais extintas:

•	 Conferências de Arquitetos e Urbanistas
•	 Conceituação do Exercício de Arquitetura e 

Urbanismo Público
•	 Organização da Participação do CAU/SP 

na 6ª Conferência das Cidades
•	 Organização, acompanhamento e fiscaliza-

ção do concurso público n° 001/2015
•	 Acompanhamento da Empresa Contratada 

para Realização do Planejamento Estraté-
gico

•	 Estudos sobre a nova organização espacial 
da sede do CAU/SP

•	 Organização da 2ª Conferência Estadual 
dos Arquitetos e Urbanistas

•	 Organização da 3ª Conferência Estadual 
dos Arquitetos e Urbanistas

GrUPOS De trABAlhO

Para tornar o debate mais democrático - com 
a participação de um número maior de arquitetos 
e urbanistas – e ágil, o CAU/SP criou, em junho de 
2015, Grupos de Trabalho (GTs).

A função dos GTs é dar apoio às ações institu-
cionais do Conselho e fomentar debates e discus-
sões sobre temas específicos e essenciais para a 
Arquitetura e Urbanismo.

Do meio ambiente à informática, Grupos de Trabalho 
apoiam ações do CAU/SP

ACESSIBILIDADE   
A meta principal do GT é ampliar o conheci-

mento de arquitetos e urbanistas sobre  acessibili-
dade e Desenho Universal – que prevê ambientes 
propícios para todos os cidadãos, incluindo pes-
soas com deficiência, idosos, gestantes, obesos e 
até quem estiver transportando um volume muito 
grande de bagagem, por exemplo.

Além de contribuir com sugestões para a elabo-
ração de leis e normas técnicas, o GT  realizou, no 
dia 14 de abril de 2016, o 1º Seminário Acessibilidade 
e Desenho Universal na Arquitetura e Urbanismo.

O Grupo de Trabalho também publicou bo-
letins sobre normas técnicas, tratando de temas 
como a sinalização tátil de alerta no piso em es-
cadas e rampas.

A partir de novembro de 2016, o GT deu iní-
cio a uma série de ações denominadas Workshop 
Acessibilidade – Contexto Urbano Contemporâneo 
– Desenho Universal e a Lei Brasileira de Inclusão, 
nas regionais do CAU/SP, em parceria com a Se-
cretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência do Estado de São Paulo. 

ARqUITETOS NO SERVIÇO PúBLICO
A regulamentação adequada da atuação do ar-

quiteto e urbanista nos órgãos públicos está entre as 
principais atividades do GT. Assim, o núcleo busca 
maior inserção da categoria nos processos decisórios 
governamentais relacionados às suas atribuições.

O GT também atua, por exemplo, na promoção 
de condições adequadas para o RRT do arquite-
to servidor público; diagnósticos preliminares de 
organogramas, cargos e atividades de arquitetos 
nas administrações municipais; relacionamen-
to entre cargos de caráter técnico aos cargos de 
cunho político e administrativo frente à legislação 
profissional; e inibição do exercício ilegal da pro-
fissão no setor público.

ARqUITETURA DE ILUMINAÇÃO
Cada vez mais, a atividade de projeto depen-

de de equipes multidisciplinares. Neste contexto, 
a presença do arquiteto de iluminação torna-se 
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mais frequente. É missão deste GT fomentar o 
crescimento ordenado da atividade, tornando cor-
riqueira a contratação dos profissionais. 

O GT busca alinhar suas atividades com os de-
bates já realizados pela Associação Brasileira de 
Arquitetos de Iluminação (Asbai) e discutir a for-
mação desses profissionais no currículo das Insti-
tuições de Ensino Superior.

Um seminário realizado pelo GT em 2017 tam-
bém discutiu a importância da iluminação para um 
projeto de Arquitetura e Urbanismo.

ARqUITETURA DE INTERIORES
Entre as principais ações do GT, destaca-se a 

divulgação da Arquitetura de interiores para a so-
ciedade geral e também para a implementação de 
uma disciplina específica nas matrizes curriculares 
dos cursos superiores de graduação.

Em 2016, foi realizado o 1º Seminário de Arquitetu-
ra de Interiores – Atribuição de Arquiteto, onde foi res-
saltado que não existe outra profissão que seja res-
ponsável pelas reformas ou obras em apartamentos.  

Nenhuma dessas intervenções pode ter início 
sem RRT, uma vez que a legislação assegura somen-
te aos arquitetos e urbanistas o exercício profissio-
nal nesse campo de atuação; inclusive respondendo 
civil e criminalmente pelos serviços prestados. As 
atividades do designer de interiores são comple-
mentares às do arquiteto, podendo ser compartilha-
das em algumas situações, desde que não interfiram 
na estrutura e na Arquitetura do edifício.

ARqUITETURA PAISAGíSTICA
O Grupo de Trabalho busca favorecer o reco-

nhecimento e a valorização dos paisagistas. Uma 
de suas principais ações foi o início da elaboração 
de um Diretório de Arquitetos acessível aos demais 
profissionais, empresas, clientes e estudantes. 

A ferramenta poderá ser estendida a todos os 
arquitetos e urbanistas, incluindo seus dados rele-
vantes, como consulta aos RRTs já emitidos, por-
tfólios e contatos. Para coleta das informações, em 
2016, o GT aplicou um questionário aos participan-

tes de um workshop. O evento tratou do potencial 
de mercado de trabalho para os paisagistas e teve 
a presença de palestrantes internacionais.

Em 2017, um seminário debateu possíveis res-
postas para o questionamento: “Como se forma 
um arquiteto paisagista?”.

O GT ainda publicou textos sobre a atuação 
dos paisagistas, com temas, entre outros, como: 
“Existe sustentabilidade paisagística?”; “Plano 
Diretor de paisagem e planejamento regional”; 
“Áreas verdes públicas”; e “Paisagismo e sua im-
portância urbana”.

ASSISTêNCIA TÉCNICA
A Lei Federal nº 11.888/2008 assegura às fa-

mílias com renda inferior a três salários mínimos 
a assistência técnica pública e gratuita de profis-
sionais de engenharia e Arquitetura para as obras 
de construção residencial. Em 2015, pesquisa do 
CAU/BR constatou que 90% da população bra-
sileira não teve acompanhamento de profissional 
ao construir ou reformar sua moradia.

Um dos principais compromissos desse GT está 
relacionado à valorização da prestação de serviços 
à população de baixa renda, tema de fundamental 
importância também para o Conselho. Nas diretri-
zes do Grupo de Trabalho está a busca por cons-
cientizar a sociedade e as instituições da categoria 
para que sejam respeitados o piso de remuneração 
dos serviços de Assistência Técnica definidos pela 
Tabela de Honorários do CAU/BR.

BIM – INFORMÁTICA APLICADA à 
ARqUITETURA 

A difusão da tecnologia BIM (do inglês, Buil-
ding Information Modelling, Modelagem da In-
formação da Construção) está no centro das dis-
cussões desse GT como ponto fundamental para 
o aprimoramento dos métodos de trabalho de 
arquitetos e urbanistas. 

O GT iniciou um levantamento sobre o ensi-
no do BIM nos cursos de graduação e também 
a respeito de sua utilização nos escritórios de 
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Arquitetura e Urbanismo. Outra meta importan-
te é assegurar que leigos, conhecedores do BIM, 
não pratiquem atos privativos de profissionais 
habilitados. 

Em 2017, a adoção da tecnologia pelo mer-
cado de construção civil e sua exigência em li-
citações públicas foram temas de um seminário 
organizado pelo GT.

ESTATUTO DA METRóPOLE
GT criado para auxiliar o CAU/SP no debate 

sobre a Lei Federal 13.089/2015, promulgada 
em janeiro de 2015, que instituiu o Estatuto da 
Metrópole, com diretrizes para que o desenvol-
vimento urbano aconteça de forma integrada 
e sustentável, permitindo uma ocupação mais 
eficiente do território e com menor desperdício 
de recursos públicos.

Assim, o Grupo de Trabalho se concentra na 
busca por ideias para soluções nas seguintes 
regiões metropolitanas e aglomerações urba-
nas paulistas:

RMSP - São Paulo/1973 - 39 municípios 
RMBS - Baixada Santista/1996 - 9 municípios 
RMC - Campinas/2000 - 19 municípios 
RMVPLN - Vale Paraíba e Litoral Norte/2012 - 
39 municípios 
RMS - Sorocaba/2014 - 26 municípios 
RMRP - Ribeirão Preto/2016 - 34 municípios 
AUJ - Aglomeração Urbana de Jundiaí/2011 -  
7 municípios 
AUP - Aglomeração Urbana Piracicaba/2012 - 
22 municípios 
MRB - Microrregião Bragantina - 10 municípios 

ExERCíCIO PROFISSIONAL
O objetivo do GT é disseminar informações 

contidas em documentos essenciais para o exer-
cício profissional. 

Assim, o grupo concentra suas atividades no 
debate sobre os seguintes temas:

•	 Tabela de Honorários
Em 2015, o GT apoiou o CAU/BR na or-
ganização do Curso sobre utilização da 
Tabela de Honorários, com a presença de 

representantes de vários CAU/UFs, em 
São Paulo.

•	 Lei Federal 11.888/2008, que regulamenta a 
prestação de assistência técnica às famílias 
carentes para a construção de moradias;

•	 Norma ABNT NBR 15.575/2013, também 
conhecida como Norma de Desempenho, 
que estabelece parâmetros para o desem-
penho das edificações, com regras para 
projetos de Arquitetura;

•	 Norma ABNT NBR 16.280/2014, que trata 
de reformas em unidades condominiais e 
áreas comuns de edificações.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Nem sempre a carga horária dos cursos de 

graduação permite o aprofundamento de todas 
as especificidades das atividades de arquiteto e 
urbanista. Além disso, as transformações sociais, 
tecnológicas e de legislação exigem atualizações 
contínuas dos profissionais. Daí a importância 
deste GT. 

Em 2016, o I Seminário do GT Formação Con-
tinuada do CAU/SP abordou o tema “Formação 
Continuada e Residência em Arquitetura e Urba-
nismo”, com o objetivo de analisar possíveis cami-
nhos para os profissionais. 

HABITAÇÃO
A busca por respostas à problemática habi-

tacional para auxiliar a elaboração de políticas 
públicas foi a razão primordial para a formação 
do GT. O trabalho parte da consideração de que 
o conceito de Habitação não deve se restringir 
ao abrigo – unidade habitacional -, mas ter uma 
abordagem ampla, incluindo aspectos como sa-
neamento, infraestrutura, transporte, segurança 
pública, educação, saúde e lazer. 

Nesse sentido, o GT discute a possibilidade de 
parcerias com o estado e com municípios para tro-
ca de experiências e, principalmente, a apresen-
tação de conhecimentos técnicos exclusivos dos 
arquitetos e urbanistas.

Para debater essas ideias, o Grupo de Trabalho 
divulgou boletins, elaborou em 2015 o Plano de 



71

Relatório de Gestão 2015-2017

Comissões e GTs

Atuação em Habitação de Interesse Social e reali-
zou, em 2017, o seminário Habitação de Interesse 
Social e os Agentes Públicos.

MEIO AMBIENTE
Atento aos temas relacionados ao meio am-

biente que possam ter relação com a atividade 
profissional dos arquitetos e urbanistas, o GT pro-
duziu boletins informativos abordando assuntos 
relevantes, como Mananciais Metropolitanos em 
destaque; Leis em votação no Congresso Nacional; 
Sustentabilidade na Arquitetura e Urbanismo; De-
safios para construção sustentável; Boas práticas 
ambientais; Resíduos sólidos; Relatório de situa-
ção dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo; 
Instrumentos geoambientais para projetos urba-
nísticos; e Água.

Em 2016, o seminário Um olhar sobre o terri-
tório: Instrumentos Geoambientais para projetos 
urbanísticos apresentou ferramentas oferecidas 
pelo Poder Público e pela iniciativa privada para 
auxiliar os profissionais na avaliação dos aspectos 
geoambientais de um projeto urbanístico.

O Grupo esteve envolvido ainda com as ações 
do Projeto Rios+Cidades do CAU/SP, que per-
correu o Estado, levando a discussão sobre a 
relação das cidades com seus rios. Além disso, 
elaborou a publicação “Instrumentos de Plane-
jamento, Licenciamento e Gestão Ambiental no 
Estado de São Paulo – caderno de apoio para 
profissionais”, em conjunto com a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Cetesb – Agência 
Ambiental Paulista.

    
 

MOBILIDADE URBANA
O papel do arquiteto urbanista diante dos de-

safios impostos pelas grandes cidades com rela-
ção à mobilidade é o foco do GT, que promove 
reuniões com representantes do Poder Público e 
entidades civis na busca por soluções viáveis. Já 
estiveram em pauta aspectos relacionados à prio-
rização dos pedestres e calçadas; transporte pú-
blico; a implementação de ciclovias nas cidades; 
e a integração entre as políticas públicas de trans-
portes, habitação, uso do solo e outros.

PATRIMôNIO HISTóRICO
A valorização da atribuição privativa do arquite-

to e urbanista nos trabalhos voltados à preservação 
e proteção do patrimônio cultural, arquitetônico e 
urbanístico é a principal meta do GT.

Inicialmente, foi realizado um diagnóstico sobre 
o conhecimento dos profissionais a respeito dos 
bens culturais no Estado de São Paulo. Dentro des-
sa iniciativa, em 2016, foi realizado o Encontro de 
Professores de Técnicas Retrospectivas e Restauro 
do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico. 

Uma segunda linha de ação do GT foi indicar 
possíveis providências do CAU/SP com relação à 
má conservação de imóveis históricos.

O Grupo de Trabalho buscou atualizar o cadas-
tro de conselhos e demais órgãos de preservação 
nos municípios com o intuito de orientar melhor os 
diversos órgãos – inclusive prefeituras – que atuam 
na aprovação e licenciamento de projetos e obras 
de restauro. 

Por fim, elaborou o guia “Patrimônio histórico: 
orientação para serviços profissionais”, lançado du-
rante o evento ArquiMemória 5, que aconteceu em 
novembro de 2017, em Salvador/BA.

URBANISMO – PLANO DIRETOR  
Composto por arquitetos e urbanistas que repre-

sentam as diversas regiões do Estado de São Paulo, 
incluindo as regiões metropolitanas, cidades médias 
e polos de desenvolvimento, o GT analisa os docu-
mentos e instrumentos criados em diferentes instân-
cias para alavancar o desenvolvimento urbano. 

Fazem parte do Grupo de Trabalho integrantes 
da administração pública; universidades; sindicatos 
e profissionais liberais.

O GT apoiou a publicação de artigos que abor-
dam temas considerados fundamentais e estratégi-
cos, para debate pelo CAU/SP, sobre ensino, regula-
mentação municipal dos instrumentos urbanísticos, 
gestão urbana, produção da habitação, participa-
ção popular, e mobilidade urbana.

O GT ainda organizou um questionário para os 
gestores municipais de planejamento urbano do 
Estado de São Paulo, visando a diagnosticar várias 
questões sobre a situação profissional, a gestão ur-
bana e a aplicação real do planejamento municipal.
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DiretOriA 

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
Presidente
Valdir Bergamini
Vice-presidente
Luiz Fisberg
Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly
Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto
Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno
Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca
Diretor Técnico
Reginaldo Peronti
Diretor Técnico Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo
Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti
Diretor de Relações Institucionais Adjunto
Paulo Canguçu Fraga Burgo
Diretor de Ensino e Formação 

CONSELHEIROS FEDERAIS

Renato Luiz Martins Nunes
Conselheiro Federal Titular
Luiz Augusto Contier
Conselheiro Federal Suplente

CONSELHEIROS TITULARES 

Afonso Celso Bueno Monteiro
Alan Silva Cury
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira
Andre Tostes Graziano
Anita Affonso Ferreira 
Anne Marie Sumner
Antonio Celso Marcondes Pinheiro
Berthelina Alves Costa
Bruno Ghizellini Neto
Carlos Alberto Silveira Pupo
Claudete Aparecida Lopes
Claudio Barbosa Ferreira
Claudio Zardo Búrigo
Dilene Zaparoli
Éder Roberto da Silva

Vera Victoria Shiroky Schubert
Barbara Di Monaco
Paulo Brazil Esteves Sant´Anna
Roberto Nery Junior
Victor da Costa
Sergio Baldi
Carlos Stechhahn
Augusto França Neto
Luis Felipe Xavier
Maurilio Ribeiro Chiaretti
Denise Carvalho Schneider
Vinicius Faria Queiroz Dias
Antônio Claudio Pinto da Fonseca
Sami Bussab
Minoru Takatori
Rosa Grena Kliass
Margareth Matiko Uemura
Paulo Renato Mesquita Pellegrino
André Luis Avezum
Valter Luis Caldana Junior
Antonio Castelo Branco Teixeira Junior
Anderson Kazuo Nakano
Caio Santo Amore de Carvalho
Célio José Giovanni
José Alfredo Queiroz dos Santos
André Takiya
Fábio de Almeida Muzetti
Eduardo Trani
Cristiano Antonio Morales Jorge
Denis Roberto Castro Perez
Douglas Ellwanger
Elisete Akemi Kida
Daniel Ferreira da Silva
Fernando Zambeli
José Xaides de Sampaio Alves
Tatiane Roselli Ribeiro
Paula Valeria Coiado Chamma
João Marcos de Almeida Lopes
Ludimila de Fatima Biussi Afonso
Eduardo Sampaio Nardelli
João Antonio Danielson Garcia
Antonio João Malicia Filho
Sandra Regina da Silva Duarte
Rafael Patrick Schimidt
Ana Cristina Gieron Fonseca
Eurico Pizão Neto
Carlos Alberto Palladini Filho
Vasco de Mello
Luzia Regina Scarpin De Marchi
Mirtes Maria Luciani
Daniela Morelli de Lima
Sergio Maizel

Éderson da Silva
Edmilson Queiroz Dias
Edson Jorge Elito
Eduardo Caldeira Brandt Almeida
Eduardo Habu
Flavio Marcondes
Gerson Geraldo Mendes Faria
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
Gustavo Ramos Melo
Jacobina Albu Vaisman
José Antonio Lanchoti
José Borelli Neto
José Renato Soibelmann Melhem
João Carlos Correia
João Carlos Monte Claro Vasconcellos
João Sette Whitaker Ferreira
Luciana Rando de Macedo Bento
Lucio Gomes Machado
Luiz Antonio Cortez Ferreira
Luiz Antonio Raizzaro
Luiz Fisberg
Marcelo Martins Barrachi
Marcia Mallet Machado de Moura
Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso
Mario Yoshinaga
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo
Nelson Gonçalves de Lima Junior
Nilson Ghirardello
Paulo André Cunha Ribeiro
Paulo Canguçu Fraga Burgo
Pedro Fiori Arantes
Pietro Mignozzetti
Luciana de Oliveira Royer
Reginaldo Peronti
Roberto dos Santos Moreno
Rogerio Batagliesi
Ronald Tanimoto Celestino
Rosana Ferrari
Ruy dos Santos Pinto Junior
Silvana Serafino Cambiaghi
Silvio Antonio Dias
Silvio John Heilbut
Valdir Bergamini
Vera Santana Luz
Victor Chinaglia Junior
Violeta Saldanha Kubrusly

CONSELHEIROS SUPLENTES

Alexandre Carlos Penha Delijaicov
Soriedem Rodrigues
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COmiSSõeS

COMISSõES PERMANENTES

Comissão Permanente de Legislação e Normas
Marcelo Martins Barrachi – coordenador
João Carlos Monte Claro Vasconcellos  – coordenador adjunto
Berthelina Alves Costa – membro titular
Gerson Geraldo Mendes Faria – membro titular
José Renato Soibelmann Melhem – membro titular
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – membro titular
Ronald Tanimoto – membro titular 
Comissão Permanente de Ética e Disciplina
Rosana Ferrari – coordenadora
Anita Affonso Ferreira – coordenadora adjunta
Éderson da Silva – membro titular
Nilson Ghirardello – membro titular
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – membro titular
Éder Roberto da Silva – membro titular
Eduardo Habu – membro titular
Claudete Aparecida Lopes – membro titular
Ruy dos Santos Pinto Junior – membro titular
Comissão Permanente de Ensino e Formação
Flavio Marcondes – coordenador
Vera Santana Luz – coordenadora adjunta
José Antonio Lanchoti – membro titular
Nelson Gonçalves de Lima Junior – membro titular
Paulo André Cunha Ribeiro – membro titular
Anne Marie Sumner – membro titular
João Carlos Correia – membro titular
Comissão Permanente de Fiscalização do CAU/SP
Afonso Celso Bueno Monteiro – Coordenador
Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida – Coordenadora Adjunta
Eduardo Caldeira Brandt – membro titular
Lucio Gomes Machado – membro titular
Mario Yoshinaga – membro titular
Silvio Antonio Dias – membro titular
Victor Chinaglia – membro titular
Comissão Permanente de Orçamento e Contas
Silvio John Heilbut – coordenador
Edson Jorge Elito – coordenador adjunto
Bruno Ghizellini Neto – membro titular
Luiz Antonio Raizzaro – membro titular
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – membro titular
Antonio Celso Marcondes Pinheiro – membro titular
Andre Tostes Graziano – membro titular
Comissão Permanente de Exercício Profissional
Edmilson Queiroz Dias – coordenador
Claudio Barbosa Ferreira – coordenador adjunto
Dilene Zaparoli – membro titular
Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular

Marcia Mallet Machado de Moura – membro titular
Luiz Antonio Cortez Ferreira – membro titular
Claudio Zardo Búrigo – membro titular
 

COMISSõES ESPECIAIS

Comissão Especial de Comunicação
Antonio Celso Marcondes Pinheiro – Coordenador
Andre Tostes Graziano – Coordenador Adjunto
Anita Affonso Ferreira – membro titular
Eduardo Caldeira Brandt Almeida – membro titular
Claudete Aparecida Lopes – membro titular
Vera Santana Luz – membro substituto
Nancy Laranjeira – membro substituto 
Diretoria de Relações Institucionais e Diretoria de Ensino e Formação
Comissão Especial para Compra/Aquisição da Sede Própria do CAU/SP
Jacobina Albu Vaisman – Coordenadora
Rogério Batagliesi – Coordenador Adjunto
Bruno Ghizellini Neto – membro titular
Luciana Rando de Macedo Bento – membro titular
Silvana Serafino Cambiaghi – membro titular
Gerson Geraldo Mendes Faria – membro substituto
Silvio Heilbut – membro substituto
Diretoria Administrativa
Comissão Especial para Análise de Acontecimentos de 
Repercussão Pública
Marcia Mallet Machado de Moura – Coordenadora
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – Coordenadora Adj.
Claudio Barbosa Ferreira – membro titular
Eduardo Habu – membro titular
Gustavo Ramos Melo – membro titular
Claudio Zardo Búrigo – membro substituto
Nilson Ghirardello – membro substituto
Diretoria Técnica
Comissão Especial para Conferências de Arquitetos e Urbanistas
Ronald Tanimoto Celestino – Coordenador
Rosana Ferrari – Coordenadora Adjunta
Claudete Aparecida Lopes – membro titular
Edson Jorge Elito – membro titular
Marcelo Barrachi – membro titular
José Renato Soibelmann Melhem – membro substituto
Antônio Celso Marcondes Pinheiro – membro substituto
Diretoria de Ensino e Formação e Diretoria de Relações Institucionais
Comissão Especial para Conceituação do Exercício de Arquitetura e 
Urbanismo Público
Victor Chinaglia Junior – Coordenador
Mario Yoshinaga – Coordenador Adjunto
Ruy dos Santos Pinto Junior – membro titular
Pedro Fiori Arantes – membro titular
Paulo André Cunha Ribeiro – membro titular
Éderson da Silva –  membro substituto
Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida – membro substituto
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Habitação   
Titulares:   
Christine Vazquez Iglesias 
Francisco Lucio Mario Petracco
Luzia Regina Scarpin Demarchi  
Paulo Afonso Costa 
Soriedem Rodrigues   
Substitutos:   
Denis Roberto Castro Perez 
Dalton Luis de Oliveira   

Meio Ambiente
Titulares:
Mirtes Maria Luciani
Paulo André Cunha Ribeiro
Telma Terezinha Souza Ribeiro
Eduardo Trani
Elisete Akemi Kida
Substitutos:
Fabricio Ribeiro dos Santos Godoi
     
Mobilidade Urbana   
Titulares:
Delcimar Marques Teodózio 
Eduardo Habu   
Fabio Lopes Pires   
Tiago Perez Savio   
Vinicius Faria Queiroz Dias   
Substitutos:   
Lucia Noemia Simoni 
Fabio Gouveia   

Patrimônio Histórico
Titulares:
Carlos Alberto Palladini Filho
Cassia Regina Carvalho de Magaldi
Dilene Zaparoli
Eurico Pizão Neto
Walter Pires
Substitutos:
José Antonio da Silva Quaresma
João Manuel Verde Santos

Urbanismo – Plano Diretor    
Titulares:    
Fabio Silveira Bernils    
José Xaides de Sampaio Alves   
Maria José Gomes Feitosa    
Mario Yoshinaga    
Rodrigo Fernandes Michelin    
Substitutos:    
Ana Cristina Gieron Fonseca 
Claudia Ribeiro   

GrUPOS De trABAlhO

Acessibilidade   
Titulares:  
Douglas Ellwanger   
Ludimila de Fatima Biussi Afonso   
Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro 
Mel Gatti de Godoy Pereira   
Silvana Serafino Cambiaghi   
Substitutos:
Celio Jose Giovanni 
Marcia Helena Souza

Arquitetura de Iluminação
Titulares:
Claudia Borges Shimabukuro 
Daniel de Riggi
Fernanda Carvalho Ferreira Villares
Gilberto Franco
Maiquel Alexandre Alves
Substitutos:  
Ronaldo Takeshi Suzuki
Alexandre Giovannetti
Arquitetura de Interiores   
Titulares:   
Denise Guarezzi
Nancy Laranjeira Camargo 
Luiz Antonio de Paula Nunes  
Roberto Carlos Spina
Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.
Substitutos: 
Daniele Mothra Padovani Guardini Stancati 
Monica Madalena Frias Louzada

Arquitetura Paisagística
Titulares:
André Tostes Graziano
Fernando Zambeli
Juliana Ayres Montebelo
Paulo Renato Mesquita Pellegrino
Sergio Marin de Oliveira
Substitutos:
Suzel Marcia Maciel   
Ana Maria Boverio Alves
     
Arquitetos no Serviço Público 
Titulares:
Claudio de Campos 
Claudete Maria da Porciuncula Fiuza 
Vera Victoria Shiroky Schubert
André Takiya
Mauryas de Castro Manzoli

Substitutos:
Marcelo Alexandre Juliano
Maria Cecília Baldochi Medeiros 

Assistência Técnica
Titulares:
Adriana Paula Vieira Marcondes Morais
Daniel Alberto Catelli Amor
Gerson Gomez
José Eduardo Rossato de Campos
Valdemir Lucio Rosa
Substitutos:
Maxim Bucaretchi
Narciso Calegari Filho

BIM – Informática Aplicada à Arquitetura 
Titulares:
Alan Cury
Ana Maria Lazzari
Cristiano Antonio Morales Jorge 
Miguel Gustavo Fabregues
Miriam Castanho
Substitutos:
Ricardo dos Santos Ferreira    
Luiz Alberto Fresl Backheuser

Estatuto da Metrópole
Titulares:
Aurea Lopes Machado Mazzetti
Paula de Castro Siqueira
Mariângela Portela da Silva
Juan Luis Rodrigo Gonzalez
Miguel Buzzar
     
Exercício Profissional
Titulares:
Eduardo Sampaio Nardelli 
Francisco Marsicano Guedes  
João Carlos Correia  
Maurilio Ribeiro Chiareti  
Sergio Pastana Righetto 
Substitutos:
Roberto Nery
José Luiz Tabith Junior  
 
Formação Continuada
Titulares:
Ana Elena Salvi
Enio Moro Jr.
Fabio Mariz Gonçalves
Rodrigo Peronti Santiago
Tatiane Roseli Ribeiro
Nelson Gonçalves de Lima Jr.
Paula Katakura
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COlABOrADOreS

Aderlan Cerqueira Santiago
Assistente - Convênios e Parcerias
Adriana Bighetti Cristofani
Subgerente - Regional Ribeirão Preto
Adriano do Nascimento Araujo
Assistente - Diretoria de Relações 
Institucionais
Affonso Risi Juniorc
Ouvidor - Ouvidoria
Alexandre Penedo Barbosa de Melo
Subgerente - Regional São Jose dos 
Campos
Alexandre Suguiyama Rovai
Assistente - Orçamento e Projetos
Aline Cristina da Silva Pereira
Coordenadora - Patrimônio
Aline Tavares Alves de Oliveira
Assistente - Atendimento
Alzira Neli dos Santos Mosca
Assistente - Diretoria Financeira
Amanda dos Santos Matheus
Estagiário - Regional Sorocaba
Amanda Precendo Figueira
Assistente - Análise Pessoa Física
Ana Claudia Alves Monteiro
Assistente - Atendimento
Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone
Coordenadora - Fiscalização
Ana Paula Klein Santos
Assistente - Diretoria de Ensino e 
Formação
André Ferreira de Magalhães
Assistente - Secretaria da Presidência
Andre Nascimento Prestes Medeiros
Coordenador - Análise Pessoa Jurídica
Andreane Rocha Thomaz
Coordenador - Compras e Licitações
Antônio Sergio Agustini
Subgerente - Regional São Jose do 
Rio Preto
Bruna Fernanda Pavan Soares
Assistente - Regional Ribeirão Preto
Bruno Alvares de Siqueira
Assistente - Atendimento
Caio Humberto Barella
Assistente - Análise Pessoa Física
Camila Souza Pereira
Analista III - Fiscalização

Carlos Roberto de Moraes
Coordenador - Recursos Humanos
Carmen Silvia Pedroso Oliveira Ferreira
Coordenadora - Análise Pessoa Física
Carolina Capsy Boga Ferreira
Analista I - Secretaria da Presidência
Carolina de Moraes Lyra Schneider
Analista III - Fiscalização
Carolina Lameirão Coimbra Gonçalves
Estagiária - Comunicação
Cecilia Carrapatoso da Costa
Analista III - Fiscalização
Celso Luiz da Silva Prudente
Assessor de Direção - Diretoria de 
Relações Institucionais
Clarisse Coutinho Beck e Silva
Analista II - Jurídico
Claudia Maria Junqueira Lopes
Assistente - Regional Bauru
Claudio Roberto Giudilli
Assistente - Regional Presidente Prudente
Claudio Sergio Pereira Mazzetti
Assessor de Direção - Vice Presidência
Cristiane Borges de Araujo Mangabeira
Assistente - Atendimento
Daniele Gomes Pinto de Moraes
Coordenadora - Comunicação
Danielle Ruas Mamnerick 
Assessora de Direção - Secretaria da 
Presidência
Danilo Camargo Santos da Silva
Assistente - Diretoria de Ensino e 
Formação
Danilo Rocha Serafim
Analista I - Orçamento e Projetos
Danyelle Rodrigues Serrano
Auxiliar - Patrimônio
Deborah Cristina Bonacci
Analista III - Fiscalização
Deborah Satyro
Assessora de Direção - Diretoria Técnica
Edelcio Pazini de Oliveira
Subgerente - Regional Presidente 
Prudente
Edison Eloy de Souza
Subgerente - Regional Santos
Eduardo da Silva Pinto
Analista III - Fiscalização
Eduardo Gois Santos
Assistente - Diretoria Financeira
Eduardo Teixeira Apolinario
Assistente - Análise Pessoa Jurídica

Elaine Cristina da Silva 
Gerente - Diretoria Administrativa
Eliane Rodrigues de Oliveira
Assistente - Atendimento
Ellen Monte Bussi
Analista II - Jurídico
Epaminondas Alves Pereira Neto
Analista I - Comunicação
Eric Guldbek Tidon
Assistente - Atendimento
Erica Bortolote da Silva 
Assistente - Regional Campinas
Érico Iwata
Assistente - Diretoria Financeira
Erika Martins de Paula 
Coordenadora - Diretoria de Ensino e Formação
Everton Diego Nagatsuka
Assistente - Orçamento e Projetos
Ewerton Lacerda Costa
Assistente - Ouvidoria
Fabio Augusto Ferreira Silva
Analista III - Fiscalização
Fernanda Gonçalves dos Santos
Assistente - Regional São Jose dos Campos
Fernanda Marques Guimarães Rodrigues
Assistente - Atendimento
Fernanda Naccaratto Oliveira Leite
Analista III - Fiscalização
Fernanda Pereira dos Santos
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