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RESUMO 1: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO

CAUSPGTHABITAÇÃO

RQ

CONSIDERAÇÕESINICIAIS...
O primeiro Relatório Quadrimestral do exercício de 2017 apresenta, da mesma 
forma como os três anteriores, todo o processo produtivo do GTHAB no período de 
janeiro a abril de 2017. O grupo avaliou e concluiu que os resumos produzidos 
nesses quatro meses sobre as reuniões ordinárias R1, R2, R3 e R4 refletem 
satisfatoriamente o processo de trabalho desenvolvido. Cabe observar que o 
formato e conteúdo originais dos Resumos citados foram preservados nesta 
apresentação.
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RESUMO 3: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE MARÇO3
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EVENTO PÚBLICO: WORKSHOP /  RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO

Por convite do grupo o diretor de Relações Institucionais do CAU/SP, Carlos Pupo, 
participou da reunião para externar sua avaliação sobre o Relatório de Participação 
no 1º Workshop dos Grupos de Trabalho do CAU/SP elaborado pelo GTHAB e 
entregue aquela diretoria. O diretor lamentou não poder apresentar qualquer 
manifestação sobre o assunto pelo fato de não ter tido oportunidade de ler o 
material. Porém, observou seu interesse nesse relatório e informará ao grupo sua 
avaliação.

3º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL: RQ3/2016

Como programado na última reunião do GTHAB do exercício passado, o 3º 
Relatório Quadrimestral de 2016 foi avaliado e liberado pelo grupo para entrega 
oficial à presidência do CAU/SP. O arquivo será identificado como “versão v2” e 
deverá ser enviado por meio de “link” de acesso e captura até, no máximo, a 2ª 
semana do próximo mês de fevereiro.

O GTHAB mais uma vez ponderou sobre a necessidade de manter-se participativo 
e alinhado à dinâmica do Conselho. Neste início de ano o evento público agendado 
para o mês de março já se está num horizonte bem próximo. Nesse cenário, 
decisão de realizá-lo foi mantida, entretanto, o rígido padrão de tempo estabelecido 
dificulta a montagem de uma agenda mais ampla e estável para o atendimento dos 
compromissos.
Frente a isso, para esse evento específico, o GTHAB decidiu que a respectiva 
estruturação terá um caráter “acessório" ao processo de trabalho em 
desenvolvimento. O evento deverá apresentar um conteúdo vinculado ao processo, 
ora em discussão - “diretrizes”.
O grupo deverá montar um roteiro desse evento para subsidiar discussões na 
próxima reunião de fevereiro. 

EVENTO PÚBLICO: ESPECÍFICO GTHAB
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Em continuidade ao assunto registrado no “Resumo 12”, último do ano de 2016, o 
GTHAB nesta reunião de janeiro de 2017 contou com a presença do representante 
do setor de Comunicações do CAU/SP, Sr. Epaminondas. O grupo, de início, 
nivelou as informações, comunicou a ocorrência e confrontou os conteúdos 
enviados com o material impresso e, na sequência, solicitou esclarecimentos ao 
representante.
O Sr. Epaminondas prontamente ouviu os membros do grupo, informou que não 
acompanhou diretamente esses trabalhos e observou desconhecer os fatos, assim 
como, cogitou a existência de um possível engano.
Entretanto, o representante do setor de Comunicações do CAU/SP registrou um 
outro lado possível para os fatos. O lado técnico da produção e que tal resultado 
pode ter sido fruto da “interpretação" do profissional de comunicação sobre o 
material enviado pelo grupo. Lembrou também o Sr. Epaminondas que esse 
profissional tem um compromisso com a “estética" da revista e, portanto, tem a 
liberdade de “criar”. Liberdade essa, pertinente aos profissionais de comunicação 
frisou o representante.
Essa segunda possibilidade não foi bem digerida pelo grupo, ocasionou até uma 
certa comoção nos membros, pois a singela hipótese de equívoco poderia estar 
obstruindo outro entendimento. 
Esse outro lado conduziria a uma hipotése lamentável, de uma fratura ética em 
função de uma “estética”. Tal possibilidade foi rejeitada pelo grupo, pois 
desconsiderava a própria essência do trabalho do profissional, a comunicação.
Nesse entendimento, o GTHAB considerou a ocorrência como um equívoco, 
portanto, deliberou por solicitar que o material produzido seja objeto da próxima 
edição da Revista Móbile do CAU/SP.

COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES

CONFRONTO imagem apresentada no “Resumo 12" de 2016

MATERIAL
ENVIADO

MATERIAL
PUBLICADO
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PLANO / ESQUEMA PRODUÇÃO v3

ANO I - 2015

JUNHO

Primeira reunião do GT

DEZEMBRO

Apresentação escopo do Produto / PAHIS 
(proposta de desenvolvimento)

ANO II - 2016

JUNHO

 EIXOS: prioridades

EIXOS: diretrizes / estratégias

DEZEMBRO

EIXOS: ações         

EIXOS: compilação

ANO III - 2017

JUNHO

EIXOS: diretrizes / estratégias

EIXOS: ações     

DEZEMBRO

EIXOS: compilação

PLANO DE ATUAÇÃO HIS 
apresentação
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O GTHAB neste início de ano teve que remanejar o cronograma dos trabalhos para 
se adequar ao intervalo padrão de tempo projetado para 2017 -  menos de 50h. 
Esta é a segunda alteração que ele recebe e pelo mesmo motivo: aumento de 
volume e de diversidade de trabalho em função da necessária ampliação de 
participação do GTHAB na dinâmica do Conselho.
O segundo semestre de 2016 foi bastante atribulado ao grupo e, também, muito 
produtivo. Os trabalhos paralelos e complementares consumiram considerável 
dedicação dos envolvidos para serem realizados. Assim, mesmo com a iniciativa do 
GTHAB de realizar inúmeras reuniões presenciais e virtuais extras, o cronograma 
sofreu os impactos daquele período.
Portanto, remanejar foi preciso, a “fase azul” do cronograma teve seus dois braços 
alterados para compensar tal defasagem, conforme registrado no diagrama abaixo.

CRONOGRAMA: 2º REMANEJAMENTO
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CONSTRUIR PARCERIAS TÉCNICAS (setorial)

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

CONSTRUIR VÍNCULOS INSTITUCIONAIS (3 instâncias)

LEGISLATIVO

EXECUTIVO

JUDICIÁRIO

CONSTRUIR CANAIS PARTICIPATIVOS e INTERATIVOS COM SOCIEDADE ORGANIZADA

CONSTRUIR VIAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM ONGs

CONSTRUIR ALIANÇAS COM AS ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO
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DESENVOLVIMENTODIRETRIZES

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...
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O GTHAB discutiu e elaborou várias propostas no sentido de selecionar conteúdos 
do trabalho, até então em desenvolvimento pelo grupo, a serem adaptados para 
realização de um evento público no formato de seminário. Cabe ainda observar os 
mínimos espaços de manobras estabelecidos para o evento, posto que, tanto o 
local, como o período de duração e o perfil do público para o evento, foram pré 
determinados. Essas condições, muito embora explicadas pelo contexto 
institucional do promotor do evento, limita muito a atuação do grupo no sentido de 
gerar e ampliar os debates sobre o tema em desenvolvimento.
Contudo, o grupo desenhou um possível cenário para a realização desse 
“seminário”, como segue: 

EVENTO PÚBLICO: ESPECÍFICO GTHAB

COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES

O GTHAB não recebeu até o fechamento da reunião de fevereiro de 2017, nenhum 
posicionamento ou informação quanto à ocorrência relatada ao Setor de 
Comunicação do CAU/SP na primeira reunião deste ano. Não registrou também 
nesse período o retorno do pedido oficial enviado à presidência do CAU/SP de 
publicação do material do GTHAB na próxima edição da revista Móbile.
O grupo considerou que essa inércia poderia ser atribuída ao período normalmente 
atribulado de início de ano no Conselho. Decidiu, portanto, reenviar todo o material 
objeto da comunicação do GTHAB, visando promover agilidade dos trâmites 
administrativos da 7ª publicação da Revista Móbile e, de imediato, atender à 
solicitação da presidência recebida por ofício no último dia 13 fevereiro.
O GTHAB ponderou que a partir dessa 7ª edição o processo de trabalho adotado e 
em desenvolvimento começará a ser divulgado. 

ROTEIRO PRELIMINAR...

O GTHAB deverá, num período máximo de 3h, apresentar conteúdos e promover 
debates centrados nas relações existentes entre os executivos públicos; federal, 
estaduais e municipais quando da abordagem do tema planejamento, projeto e 
produção em escala de habitação, focados no universo entendido como a de 
interesse social.
O evento deverá destacar a importância das políticas públicas habitacionais 
comprometidas com a produção da melhoria da qualidade de vida das populações. 
Nessa diretriz, é fundamental expor a relevância das ações de planejamento e de 
projeto, bem como o uso de tecnologias.
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EVENTO PÚBLICO: ESPECÍFICO GTHAB (CONTINUAÇÃO)

PRODUÇÃO LOCAL

Montar no local do evento um cenário de produção de habitações por meio de 
fotos (painéis) e filmes (projeções) sobre projetos e obras de habitações entendidas 
como de interesse social, interesse arquitetônico e urbanístico e também os 
benefícios das tecnologias.

b

PROGRAMAÇÃO

1. abertura (fala do presidente do cau/sp);
2. Escopo do evento / coordenador GTHAB - breve apresentação
3. Introdução: (comentar o contexto e o cenário montado)
4. Palestra 1 Tecnologia / (específica e relativamente curta);
5. Palestra 2  habitação e executivos públicos;
6. Debates; e
7. Encerramento.

MATERIAL PROMOCIONAL

Considerar o conteúdo abaixo para a produção de material promocional do evento:

O Grupo de Trabalho do CAU/SP, GTHAB, criado exclusivamente para explorar os 
horizontes do Conselho para o tema “habitação”, vem desenvolvendo um Plano de 
Atuação em Habitação de Interesse Social para o CAU. Nesse compromisso, o de 
explorar horizontes de atuação, o grupo promoverá palestra e debate sobre 
possíveis atuações do CAU em parceria com os poderes públicos; municipais e 
estaduais, na construção de respostas à problemática habitacional do Brasil.
O GTHAB abre convite aos interessados na palestras e debates:
“Habitação e Tecnologias”
Esta palestra abordará a utilização de uma tecnologia específica para a melhoria da 
qualidade construção e economia ambiental na produção em escala. 

“Habitação e os Agentes Públicos”
A palestra abordará a possibilidade de caminhos que uma parceria do executivo municipal/ 
estadual com um “braço” específico do executivo federal, poderá gerar para garantir ações 
públicas comprometidas em elevar o patamar de qualidade da habitação, principalmente da 
HIS e consequente melhoria da qualidade de vida da sociedade.

RQ1 / 2017 GTHAB v1.1
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As ONGs, Organizações Não Governamentais, que desde 2014 obedecem ao novo 
regime jurídico, agora, denominadas OSCs, Organizações da Sociedade Civil, são 
fundamentais às ações do Conselho para atuar no segmento de habitação de 
interesse social.
Esta diretriz alerta para a necessidade de delimitar recortes específicos no acervo 
informativo a ser formado pela implantação da diretriz anterior: “Construir Canais 
Participativos e Interativos com a Sociedade Organizada.

O cadastro nacional dessas organizações realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, no ano 2010 já apresentava, após aplicação de vários filtros 
seletivos, um universo com aproximadamente 291 mil instituições.
Esse dimensional nacional expõe a necessidade de identificação de outros critérios 
seletivos para aplicações de novos recortes nesse universo, visando identificar, 
quantificar e qualificar alvos estratégicos para a construção das vias de 
cooperativas.
As vias de cooperação deverão também ser construídas nos canais internacionais, 
portanto, os trabalhos de triagem exigirão focos bem definidos quando da 
navegação por esses universos.

c DESENVOLVIMENTODIRETRIZES

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...
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COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES
Quanto à ocorrência sobre o material do GTHAB publicado na Revista Móbile #4, o 
grupo não acusou nenhum retorno até o encerramento da terceira reunião ordinária 
de 2017. Todavia, o GTHAB, nessa reunião, teve acesso a outro material recém 
impresso, mas há meses produzido: o “folder” e, sobre esse impresso, cabe 
registrar alguns comentários.
Primeiro, observa-se a questão da defasagem temporal, pois entre o discutido, 
acordado e produzido com Assessoria de Comunicação do CAU/SP, com o 
respectivo envio de conteúdo para impressão pelo grupo e a efetiva execução do 
material, ocorreu um lapso de 9 meses. 
À época, maio à julho de 2016, o GTHAB havia entregue o primeiro Relatório 
Quadrimestral que apresentava toda a proposta de trabalho aprovada, bem como 
toda a dinâmica do grupo desde a sua formação em meados de 2015. Havia, 
portanto, todo um contexto a ser divulgado. A elaboração do “folder”, assim como 
do material voltado à Revista Móbile foram realizados nesse espírito, o de 
comunicar o processo de planejamento instituído no CAU para sua atuação no 
tema habitação. Entretanto, a estratégia de fluir informações utilizando a 
capilaridade da atuação do CAU/SP no estado, possível com a distribuição do 
“folder”, aliada a divulgação dos trabalhos do GTHAB via Revista Móbile foi 
totalmente frustrada.
No último mês de janeiro, primeira reunião do grupo em 2017, quando houve 
participação do Setor de Comunicação do CAU/SP, o grupo alertou ao respectivo 
representante, caso a produção dos folders ainda fosse pauta daquele setor, sobre 
a necessidade de revisão e atualização de conteúdos em função do longo tempo 
passado. Aparentemente o alerta não sensibilizou o agente envolvido.
Segundo, observa-se a questão do compromisso com a comunicação do processo 
de trabalho instituído pelo GTHAB. O grupo diante dessa nova ocorrência, 
impressão do “folder”, é obrigado a concluir que o Setor de Comunicação do CAU/
SP, em relação ao GTHAB, não estabeleceu nenhuma linha de compromisso com 
os conteúdos enviados, como também não guardou qualquer consideração às 
observações realizadas nesse processo pelos membros do GTHAB.
Finalmente, cabe registrar que nesta 3ª Reunião Ordinária do GTHAB o Setor de 
Comunicação do CAU/SP foi convidado a apresentar e discutir sua visão sobre as 
ocorrências, entretanto, o mesmo comunicou não ter tempo disponível para atender 
tal solicitação. Indignação, foi o sentimento predominante no grupo diante daquele 
contexto aparentemente gratuito.
Nas próximas 2 páginas o GTHAB registrou graficamente o confronto entre o 
material por ele discutido, elaborado, produzido e enviado para impressão e o 
produto não discutido, mas “produzido” e impresso, à revelia do grupo, pelo setor 
responsável.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES (continuação...)

MATERIAL
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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo 

HABITAÇÃO

GT
HA

B
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLANO DE ATUAÇÃO

CAUSP / GRUPO DE TRABALHO HABITAÇÃO presidente: gilberto silva domingues de oliveira belleza

vice presidente: valdir bergamini

MATERIAL
ENVIADO

FOLDER
PARTE EXTERNA
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COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES (continuação...)

MATERIAL
IMPRESSO

MATERIAL
ENVIADO

FOLDER
PARTE INTERNA

Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo 

PLANO ATUAÇÃO HIS

CRONOGRAMA

AÇÕES 

ESTRATÉGIAS

DIRETRIZES

PRIORIDADES

PRINCÍPIOS / VALORES

PL
AN

OA
TU

AÇ
ÃO

GTHAB20151617
HABITAÇÃO

CAU/SPGT

GT

membros:
soriedem rodrigues, francisco lucio m. petracco, luzia r. scarpin demarchi, paulo afonso costa, cristine vazquez iglesias, denis r. cartro perez 

O CAU/SP por iniciativa da sua presidência 
instituiu um grupo de trabalho específico 
para explorar o tema “habitação”, o GTHAB. 
Este GT, composto por 7 arquitetos e 
urbanistas, tem a atribuição de apresentar 
diretrizes de atuação do Conselho no 
cenário nacional para as questões 
habitacionais.

O CAU é a autarquia responsável pela 
regulação e controle do exercício 
profissional da arquitetura e urbanismo em 
todo território nacional, portanto, é um 
serviço público federal voltado a toda 
sociedade. Nessa lógica, criar condições 
para o Conselho participar da construção de 
respostas à problemática habitacional, foi o 
entendimento fechado pelo Grupo como 
objetivo do trabalho.

Frente a esses entendimentos 
básicos o GT concluiu que o CAU, 
enquanto agente de serviço público 
federal, deve apresentar e defender 
junto às instâncias responsáveis 
pela geração e implantação de 
políticas públicas no contexto 
nacional seus princípios e diretrizes 
voltados à habitação.

Para tanto, o CAU deverá planejar 
sua atuação nesse horizonte, 
identificar prioridades, estabelecer 
diretrizes e montar estratégias para 
implantar todas as ações 
necessárias à consecução do 
objetivo proposto. Ser um serviço 
público compromissado com uma 
produção territorial focada na 
constante melhoria da qualidade de 
vida da sociedade.

A universalização da arquitetura e 
urbanismo, contribuindo para a 
consecução desse objetivo, o 
GTHAB concluiu pela necessidade 
do CAU imergir e agir no universo 
de produção habitacional 
identificada como de “interesse 
social”, assim, decidiu por delinear o 
PAHIS/CAU - Plano de Atuação em 
Habitação de interesse Social do 
Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo.

O GT estabeleceu que, para o processo de 
desenvolvimento dos trabalhos, a ideia de 
habitação não deveria ficar restrita ao abrigo, 
a unidade habitacional, mas sim ser 
abordada no seu conceito mais amplo. 
Habitação, além do abrigo, é saneamento, 
infraestrutura, renda (trabalho), transporte, 
segurança pública, segurança na posse, 
educação, saúde, lazer, etc.
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O GTHAB avaliou o desenvolvimento dos preparativos do Seminário e decidiu 
alterar sua data de realização para o dia 27 de julho de 2017.

EVENTO PÚBLICO: ESPECÍFICO GTHAB

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

...AGENTESPÚBLICOS
E OS
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DESENVOLVIMENTODIRETRIZES

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...

CONSTRUIR ALIANÇAS COM AS ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO

Esta última diretriz estabelecida no eixo estrutural é estratégica para o  Plano de 
Atuação. É o caminho que viabilizará construir uma “inteligência” da arquitetura e 
urbanismo no CAU.
O cenário nacional de entidades voltadas ao exercício da arquitetura e urbanismo 
apresenta uma ampla diversidade de atuação. São organizações, em sua maioria, 
direcionadas exclusivamente ao profissional de arquitetura e urbanismo, as quais 
exaltam vários aspectos, como estágios de formação, especialidades de atuação, 
tecnologia e cultura, até o aspecto jurídico focado nos direitos e deveres. São as 
universidades, são as associações de estudantes, de profissionais, de empresas, 
de escolas, instituto e sindicatos. Este é o universo que forma e qualifica o 
profissional da arquitetura e urbanismo e intervém na sua dinâmica de atuação. 
Portanto, o nível de qualidade do exercício da arquitetura e urbanismo oferecido à 
sociedade é dele dependente. Este entendimento revela o nível estratégico desta 
diretriz e reforça o interesse no zelo pela diversidade, integridade e ascensão da 
qualidade desse universo.
Este caminho obriga a implantação de um processo denso e contínuo de 
conhecimento desse cenário que vai além da identificação, quantificação e 
qualificação das entidades. É necessário mais do que simples estabelecimento de 
parecerias para canais de fluxo de informações, é imperativo a construção de 
alianças.
O universo das entidades de arquitetura e urbanismo, enquanto fluxo de 
conhecimento, ultrapassa as fronteiras nacionais. Nessa direção, a lógica se 
mantém, entretanto, a necessidade de globalizar a captação desse conhecimento, 
aumenta consideravelmente o peso específico das ações implícitas nesta diretriz.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES
O setor de comunicação do CAU/SP ainda não apresentou nenhuma posição sobre 
os questionamentos realizados, assim, o GTHAB permanece aguardando esses 
retornos, bem como a publicação, agora na edição # 7, na Revista Móbile do CAU/
SP do material enviado, pela segunda vez, em 21 de fevereiro de 2017.

EVENTO PÚBLICO: ESPECÍFICO GTHAB

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
...AGENTESPÚBLICOS

E OS

HORÁRIO CONTEÚDO

8h30 Credenciamento

9h Abertura

9h15 Energia Alternativa (1ª palestra)

9h35 Debate

10h (2ª palestra - Secretário Municipal de Obras)

10h20 (3ª palestra - Secretário Municipal de Habitação}

10h40 (4ª palestra - Secretário Estadual de Habitação)

11h Debate

O GTHAB optou pela ilustração abaixo como a “identidade” do evento e decidiu 
manter o seguinte título: “Habitação de Interesse Social - HIS e os OS AGENTES 
PÚBLICOS”. Na sequência, a tabela reflete a primeira versão de programação para 
o roteiro do evento.
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O Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
- SICCAU - foi, no entendimento do GTHAB, o elemento que mais contribuiu para o 
êxito da implantação do CAU no ano de 2012.
O SICCAU foi determinante à época não por ter sido um sistema inovador dotado 
de uma sofisticada tecnologia voltada à informação, longe disso, mas sim por ter 
sido desenvolvido enquanto uma diretriz estratégica para o contexto. 
Nessa órbita, o SICCAU ainda é estratégico para o CAU, posto que a informação é 
o maior patrimônio de qualquer instituição. Sistematizar e gerenciar informações vai 
além dos instrumentos de gestão é, ou deveria ser, diretriz de sobrevivência e 
evolução para o CAU.
Quando do desenvolvimento do Plano de Atuação para o CAU em Habitação de 
Interesse Social - PACHIS, especificamente na avaliação da dinâmica do universo 
externo ao CAU, trabalhada enquanto eixo estrutural de planejamento, foram 
identificadas inúmeras necessidades de intervenção, porém, somente duas se 
apresentaram como prioridades: a realização de uma  “Campanha do Perfil do 
CAU" e a “Integração e Interação do CAU com o Cenário Nacional”.
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Para atender essas prioridades, nas discussões estruturais foram analisados vários 
caminhos, entretanto, cinco deles se delinearam como diretrizes imprescindíveis. 
Construir vínculos institucionais, construir parcerias setoriais, construir canais 
participativos e interativos, construir vias de cooperação, construir alianças enfim. 
O CAU deverá construir uma rede de informações e ações com todos os 
segmentos sociais, públicos e privados, com todos dos poderes e em todas as 
instâncias. O CAU deverá construir sensores em todo o território nacional e 
conexões globalizadas. Construir respostas, esse é o caminho do CAU.
As diretrizes estruturais do PACHIS apontam para um imenso universo de 
informações e elementos de informações a ser identificado, armazenado e 
organizado. Ou seja, um mundo a ser sistematizado.
A discussão, enquanto eixo estrutural, sobre os meios disponíveis para viabilizar as 
diretrizes estabelecidas no PACHIS identificou, mais uma vez, o SICCAU como o 
elemento estratégico do CAU.  O SICCAU como sistema, tem a predominância do 
DNA da informação e comunicação, necessita, porém, de investimentos na sua 
vocação proporcionais aos objetivos planejados.
Modelar e construir um SICCAU em rede, integrador de sistemas. Essa é a 
estratégia.
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