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RESUMO 5: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE MAIO
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CONSIDERAÇÕESINICIAIS...
O GTHAB manteve para a elaboração deste segundo relatório quadrimestral a 
mesma diretriz utilizada para a confecção do 1º Relatório Quadrimestral do GTHAB, 
de que os resumos de conteúdos de cada reunião registram, com suficiência, todo 
o processo produtivo do grupo. Nessa linha condutora, para montar este segundo 
relato, o GTHAB reuniu todos os conteúdos dos Resumos elaborados no respectivo 
quadrimestre: R5 / R6 / R7 / R8.
O grupo também observa que, diferente da montagem do primeiro relato, decidiu 
manter a formatação original dos Resumos produzidos.

5
6
7
8

RESUMOS

RESUMO 6: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE JUNHO

RESUMO 7: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE JULHO

RESUMO 8: CONTEÚDO TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO



PauloAC arquiteto e urbanista                                GT HAB RESUMO 5 /  maio 2016                                                                    1/7

CAUSPGTHABITAÇÃO

AVALIAÇÕESPONDERAÇÕES...a

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL GTHAB

A compilação dos 4 Resumos mensais do GTHAB apresentada enquanto proposta 
de conteúdo para o Relatório Quadrimestral (Portaria 57) foi objeto de avaliação 
desta quinta reunião. Após discussão, decidiu-se por sua aprovação com duas 
alterações pontuais de texto, bem como pela entrega oficial junto à presidência do 
CAUSP até, no máximo, dia 3 de junho de 2016.

EVENTO PÚBLICO

Para mais informações e sugestões sobre propostas para os eventos públicos dos 
GTs, apresentou-se nesta reunião o Diretor de Relações Institucionais do CAUSP, 
Carlos Pupo, observando a necessidade de uma maior publicidade sobre os 
trabalhos em desenvolvimento dos GTs. Observa também o Diretor a existência de 
uma proposta para um evento único, compartilhado, onde todos os GTs poderiam 
abrir seus temas para discussões mais ampla e, paralelamente, promover uma 
integração entre os mesmos. Está, segundo o Diretor, amadurecendo a ideia no 
Conselho para um evento no formato “workshop” e para o próximo mês de julho, 
porém, lembrou que as respectivas coordenações dos GTs serão consultadas e 
informadas sobre possíveis agendas.
O GTHAB já tinha deliberado por executar tal evento no segundo semestre de 
2016, contudo, considerando estas novas informações, avaliou ser melhor aguardar 
o desfecho desses movimentos da diretoria do CAUSP para então discutir e decidir 
sobre essa sugestão.

REUNIÃO COM O PRESIDENTE
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A reunião com o presidente foi muito positiva, entretanto, uma discussão mais 
centrada no trabalho em desenvolvimento pelo GTHAB ficou bloqueada pelo 
próprio fluxo de informações que, em função de agendas, impossibilitou acesso da 
presidência às atualizações executadas. Cabe observar que a aprovação do 
Relatório Quadrimestral aconteceu nesta 5ª reunião e que seu envio oficial está 
seguindo os prazos estabelecidos.
Posto esta situação e plena concordância do presidente, o grupo decidiu que outra 
reunião deveria ser agendada assim que o presidente acessasse ao referido 
Relatório.
O GTHAB permanecerá aguardando confirmação da presidência para outro 
agendamento, se possível, já para a reunião ordinária de 28 de julho de 2016. 
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CAUSPGTHABITAÇÃO

AVALIAÇÕESPONDERAÇÕES...b
COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES

A presença da Assessora de Comunicação do CAUSP, Danielle Moraes, na reunião 
pautou dois itens: a publicação na Revista do CAUSP e também uma segunda 
possibilidade, a elaboração de um panfleto (folder).
Para a publicação na Revista a assessora observou que está aguardando o envio 
de material para diagramação (imagens e texto com 1800 caracteres). Na 
sequência, informou que fora autorizado a confecção de folders para os GTs e que 
tais publicações tinham urgência em função de prazos contratuais com 
fornecedores. Para a criação desses panfletos ela comunicou que o formato seria 
A4 (3 dobras) e sobre a necessidade de envio de material nos mesmos moldes, 
imagens e texto com no máximo 1800 caracteres.
A assessora Danielle lembrou que as diagramações dessas impressões ficarão a 
cargo dos respectivos fornecedores por intermédio daquela assessoria, todavia, as 
“artes finais" serão enviadas aos GTs para aprovação.
O GT concordou com o envio dos materiais para tais publicações, mas destacou a 
dificuldade desses encaminhamentos com a comunicação. Enviar imagens e textos 
sem enviar a intenção, compromete a comunicação. O GT assumiu enviar tais 
materiais e buscar medidas para preservar, além da “linguagem” adotada no 
processo de desenvolvimento do trabalho, a intenção da comunicação.
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EIXOS

ESTRUTURAL

DIRETRIZES

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

PRIORIDADES

CAMPANHA DO PERFIL DO CAU

INTEGRAÇÃO e INTERAÇÃO  COM O CENÁRIO NACIONAL: POLÍTICO / TÉCNICO

ESTRATÉGIAS

SICCAU EM REDE / INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

AÇÕES

OPERACIONALDIRETRIZES

CRIAR NÚCLEO HAB CAU/BR

CRIAR CÉLULAS HAB CAU/UFs

ELABORAR MARKETING SOCIAL
PRIORIDADES

CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DE ARQUITETURA

ESTRATÉGIAS

NOVO PROTOCOLO SICCAU

AÇÕES

CAUSPGTHABITAÇÃO

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...

DESENVOLVIMENTO: 
PRIORIDADES

c
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PLANO
ATUAÇÃO
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INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO COM O CENÁRIO NACIONAL
Político / Técnico

Está prioridade, complementar à primeira, expõe o dimensional do desafio 
imputado ao Conselho para assunção da identidade de serviço público zelador do 
exercício da arquitetura e urbanismo no território nacional. Integrar e interagir com o 
cenário político, com os negócios públicos, e com o universo tecnológico em 
constante expansão, são condições básicas para o cumprimento da função social 
do CAU.
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CENÁRIO POLÍTICO 
negócios públicos

NACIONAL 
união, 
estados, 
municípios

INTERNACIONAL

LEGISLATIVO

EXECUTIVO

JURÍDICO

CAUSPGTHABITAÇÃO

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...

DESENVOLVIMENTO: 
PRIORIDADES
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INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO COM O CENÁRIO NACIONAL
Político

Participar plenamente dos negócios públicos, significa que o CAU deve integrar e 
interagir com a união, com os estados e municípios, nas três esferas: legislativa, 
executiva e jurídica, abarcando todas as áreas de atuação direta ou indiretamente 
vinculadas à produção territorial. O CAU para cumprir plena e satisfatoriamente sua 
função pública, terá que ir além da parceria com os entes federados para as 
questões habitacionais, terá de ser cúmplice dessas políticas públicas.
O cenário nacional é o objeto alvo, entretanto, manter o Conselho antenado no 
cenário internacional é uma questão estratégica.
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CENÁRIO TÉCNICO 
tecnologias...

NACIONAL / INTERNACIONAL

INSTITUIÇÕES

PESQUISA

ENSINO

DESENVOLVIMENTO / PRODUÇÃO

PÚBLICO

PRIVADO

CAUSPGTHABITAÇÃO

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...

DESENVOLVIMENTO: 
PRIORIDADES

e
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INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO COM O CENÁRIO TÉCNICO

Ciência e tecnologia, não há como vencer o desafio da integração e interação com 
o cenário nacional dos negócios públicos sem participar desse universo. Manter-se 
nivelado ao cume do conhecimento e seus usos técnicos para o exercício da 
arquitetura e urbanismo é imprescindível para o CAU. Para cuidar desse exercício, é 
fundamental conhecê-lo.
Construir políticas públicas habitacionais promotoras de melhorias da qualidade de 
vida das cidades depende de um entendimento tecnológico. O Conselho, na sua 
área de atuação, deve ser o agente público promotor da universalização da 
tecnologia. A operacionalização e sustentabilidade do próprio Conselho dependem 
do seu grau de participação e conectividade com universo composto por bits.
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EIXOS

ESTRUTURAL

DIRETRIZES

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

PRIORIDADES

CAMPANHA DO PERFIL DO CAU

INTEGRAÇÃO e INTERAÇÃO  COM O CENÁRIO NACIONAL: POLÍTICO / TÉCNICO

ESTRATÉGIAS

SICCAU EM REDE / INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

AÇÕES

OPERACIONALDIRETRIZES

CRIAR NÚCLEO HAB CAU/BR

CRIAR CÉLULAS HAB CAU/UFs

ELABORAR MARKETING SOCIAL
PRIORIDADES

CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DE ARQUITETURA

ESTRATÉGIAS

NOVO PROTOCOLO SICCAU

AÇÕES

CAUSPGTHABITAÇÃO

DESENVOLVIMENTO: 
DIRETRIZES
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Na continuidade do processo, agora DIRETRIZES do “EIXO ESTRUTURAL”,  está 
exposto para análise: o CAU e as vias de integração e interação. 

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...
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PLANO / ESQUEMA PRODUÇÃO

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

DEZEMBRO

PLANO DE ATUAÇÃO HIS 
apresentação

AÇÕES               
Início Implementação

1ª AVALIAÇÃO                
apresentação

AÇÕES 
revisões

CRONOGRAMA:

CAUSPGTHABITAÇÃO

g05
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5
O desenvolvimento do trabalho do GTHAB está satisfatório, porém, outras 
ocorrências se juntaram a esse processo, tais como: possibilidades  de 
publicações, realização de eventos públicos, elaboração de relatório quadrimestral, 
etc. Essas novas ações obviamente agregarão maior qualidade ao trabalho, mas 
também estão demandando mais dedicação do grupo. Nessa linha, este relator 
propõe uma alteração no cronograma para suprir tais necessidades e garantir o 
processo produtivo inicialmente adotado. A alteração do esquema inicial se resume 
na supressão fase “verde”, destinada aos estágios de monitoramento da 
implantação.

SUGESTÃOENCAMINHAMENTOS...

RQ2 GTHAB v2
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JUNHO

DEZEMBRO

JUNHO

DEZEMBRO

JUNHO

DEZEMBRO

CAUSPGTHABITAÇÃO

AVALIAÇÕESPONDERAÇÕES...a

EVENTO PÚBLICO

A realização de um evento público compartilhado entre todos os GTs, “workshop”, 
continua sendo avaliada pela diretoria do CAUSP. Todavia, o GTHAB recebeu a 
confirmação da presidência de que este, caso vingue, será um segundo evento 
para os GTs. Assim, solicitou que o evento no formato seminário, já liberado a 
todos, deveria ser agendado.
Frente ao comunicado, o GTHAB decidiu agendar seu seminário para o dia 27 de 
outubro de 2016.

PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE

06
JU

N2
01

6

6

A participação do presidente do CAUSP, embora breve e não agendada, nesta 6ª 
reunião ordinária contribuiu para o nivelamento de informações e a tão necessária 
continuidade de alinhamento, presidência e GTHAB, do processo de 
desenvolvimento dos trabalhos. Alinhar horizontes e compartilhar ações é 
compromisso do GTHAB nessa exploração e discussão do tema habitação. 

CRONOGRAMA DO TRABALHO

O GTHAB deliberou pela alteração do cronograma dos trabalhos inicialmente 
proposto, a partir deste mês o cronograma assume o seguinte perfil: supressão do 
estágio verde, ampliação do período destinado ao estágio vermelho até dezembro 
de 2016 e manutenção do estágio azul, mas em outra linha de tempo (de junho à 
dezembro 2017).

RQ2 GTHAB v2
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CAUSPGTHABITAÇÃO

AVALIAÇÕESPONDERAÇÕES...b
COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES

Todo o material existente para exposição no site do CAUSP, assim como os 
materiais produzidos para o panfleto (folder) e para a Revista, foram objetos de 
discussão, avaliação e aprovação pelo Grupo.
A Assessora de Comunicação do CAUSP, Danielle Moraes, foi convidada a 
participar dessa pauta para conhecer o material recém aprovado, assim como 
auxiliar o GT com esclarecimentos e orientações sobre encaminhamentos e prazos 
para o envio desse acervo. Cabe registrar que todo o material será enviado via 
correio eletrônico.
O GTHAB decidiu pela publicação dos seguintes materiais:

06
JU

N2
01

6

6

1. SITE CAUSP - uma imagem editada (usada na proposta), um pequeno texto 
indicativo e 2 links para acesso (em 2 formatos) da Proposta de trabalho do 
GTHAB apresentada em dezembro de 2015 / um em formato .pdf e outro em 
ibook - (será enviado à Assessoria de Comunicação do CAUSP e à Assistência 
Executiva da presidência);

2. PANFLETO (folder) - O GT, no sentido de preservar linguagem e intenção da 
comunicação optou por enviar o panfleto já produzido, diagramado, cujo 
conteúdo fora resumido em parte “interna” e parte “externa”, apresentados nos 
seguintes formatos: aberto .ai e fechado .pdf - ambos os formatos permitem o 
acesso e manutenção da integridade dos seus elementos - (será enviado à 
Assessoria de Comunicação do CAUSP e à Assistência Executiva da 
presidência); e

3. REVISTA -  produção de 2 páginas: P1 e P2 com os mesmos procedimentos e 
condutas utilizados para o “folder” - (será enviado à Assessoria da presidência 
do CAUSP e à Assistência Executiva da presidência).

HABITAÇÃO

GT
HA

B

PLANO ATUAÇÃO HIS

DIRETRIZES

RQ2 GTHAB v2
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LEGISLATIVO

EXECUTIVO

JUDICIÁRIO

CAUSPGTHABITAÇÃO

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...
DESENVOLVIMENTO: 
DIRETRIZES

c

HIS
PLANO
ATUAÇÃO CONSTRUIR VÍNCULOS INSTITUCIONAIS

União / Estados / Municípios

06
JU

N2
01

6

6

MUNICÍPIO

ESTADOS atualizado 2015 (PROJ)

ACRE 22 803.513

ALAGOAS 102 3.340.932

AMAZONAS 62 3.938.336

AMAPÁ 16 766.679

BAHIA 417 15.203.939 14.016.906

CEARÁ 184 8.904.459

DISTRITO FEDERAL 1 2.914.830

ESPÍRITO SANTO 78 3.929.911

GOIÁS 246 6.610.681

MARANHÃO 217 6.904.241

MINAS GERAIS 853 20.869.101 19.597.330

MATO GROSSO DO SUL 79 2.651.235

MATO GROSSO 141 3.265.486

PARÁ 144 8.175.113

PARAÍBA 223 3.972.202

PERNAMBUCO 185 9.345.173

PIAUÍ 224 3.204.028

PARANÁ 399 11.163.018 10.444.526

RIO DE JANEIRO 92 16.550.024 15.989.929

RIO GRANDE DO NORTE 167 3.442.175

RONDÔNIA 52 1.768.204

RORAIMA 15 505.665

RIO GRANDE DO SUL 497 11.247.972 10.693.929

SANTA CATARINA 295 6.819.190

SERGIPE 75 2.242.937

SÃO PAULO 645 44.396.484 41.262.199

TOCANTINS 139 1.515.126

TOTAIS 5570 204.450.654 190.755.799

A produção territorial acontece em cada 
um dos 5570 municípios brasileiros, num 
cenário nacional que apresenta uma taxa 
de urbanização ascendente, sobrevoando 
o patamar dos 85% (85,1 em 2014 / 
IBGE - Indicadores Sociais 2015).
É uma máquina gigantesca de 
parcelamento, uso e ocupação do solo 
movida pela dinâmica das cidades e que 
precisa ser conhecida em detalhes. 
Principalmente seus canais de propulsão 
e retenção: executivo, legislativo e 
jurídico.

Para tanto, o CAU precisa modelar e 
direcionar sua capilaridade para viabilizar 
e desencadear uma construção de 
vínculos no cenário nacional.
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CAUSPGTHABITAÇÃO

AVALIAÇÕESPONDERAÇÕES...a
EVENTO PÚBLICO

Com referência à data de realização do evento “seminário” o GTHAB fora 
comunicado que o dia 27 de outubro de 2016 já estava comprometido e que, para 
este ano, somente existiriam duas possibilidades: 28 de julho ou 22 de dezembro.
Frente à incompatibilidade da agenda do grupo com tais datas, decidiu-se pela 
realização desse evento no mês de março do próximo ano.
Quanto ao evento “workshop” o GTHAB ainda não recebeu nenhuma confirmação 
sobre sua realização.

CAUSP - INTEGRAÇÃO DOS GT’S

07
JU

L2
01

6

7

A implantação de canais interligando os grupos de trabalho, no sentido de nivelar 
informações e qualificar entendimentos para otimizar a performance desse “staff” de 
assessoria à presidência, se apresenta cada vez mais como necessária e urgente.
O GTHAB, nesse horizonte, decidiu assumir, paralelamente, o trabalho de discutir e 
desenhar possibilidades de implantação para essas conexões e apresentá-las para 
um debate mais amplo.

COMUNICAÇÃO EXTERNA: PUBLICAÇÕES

A assistente executiva do CAUSP, Carolina Ferreira, solicitada para a discussão 
desta pauta, informou que todo acervo enviado pelo GTHAB para as publicações 
foi recebido com sucesso e que a publicação do “Relatório Quadrimestral” no site 
do CAUSP era iminente. Informou também que as demais publicações, “folder” e 
revista, estavam seguindo seus respectivos cronogramas.

RQ2 GTHAB v2
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CAUSPGTHABITAÇÃO

DISCUSSÃOEIXOESTRUTURAL...
DESENVOLVIMENTO: 
DIRETRIZES

b

HIS
PLANO
ATUAÇÃO CONSTRUIR PARCERIAS TÉCNICAS

indústria / comércio / serviços

707J
UL

20
16

DIRETRIZES

CONSTRUIR PARCERIAS TÉCNICAS (setorial)

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇOS

Esta diretriz, assim como a primeira, apresenta um imenso universo a ser conhecido 
e entendido através das lentes do exercício da arquitetura e urbanismo. Interpretar 
esse universo é necessário para atender às prioridades observadas para o CAU e, 
imprescindível, para sua atuação no cenário habitacional.
Nesse contexto, construir e manter parcerias na cadeia produtiva é estratégico para 
participação e exercício da interação do CAU na produção territorial.
O horizonte desta diretriz é a construção de bases específicas voltadas ao fluxo 
informativo dos respectivos setores produtivos. Interagir com a produção, conhecer 
e acompanhar a expansão da tecnologia.
Todas as atividades das cidades; do setor primário à industria de alta tecnologia, de 
um ponto de venda local ao cenário comercial globalizado, passando pelo fluxo de 
atividades que forma o imenso universo voltado aos serviços, toda essa dinâmica 
está sujeita às questões de parcelamento, uso e ocupação do solo. Parcelar, 
determinar o uso e estabelecer a ocupação do solo envolve, obrigatoriamente, o 
exercício de arquitetura e urbanismo.
Portanto, cabe observar que o desafio para uma plena atuação do CAU é 
proporcional à complexidade da cadeia produtiva a ele vinculada, combinado ao 
dimensional do seu território.
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FONTE IBGE / PIB NOMINAL 2013

DISCUSSÃO
EIXO
ESTRUTURAL...

CAUSPGTHABITAÇÃO

DESENVOLVIMENTO: 
DIRETRIZES

c

HIS
PLANO
ATUAÇÃO

CONSTRUIR PARCERIAS TÉCNICAS
indústria / comércio / serviços

707J
UL

20
16

A relação territorial com a relativa dinâmica 
da produção dos estados e regiões do 
Brasil:  ÁREA x PIB
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O PIB, Produto Interno Bruto, é um “sensor" econômico criado para demonstrar a 
produção de “riqueza” de uma determinada região. Entretanto, é importante 
observar que os resultados desse artifício econômico não refletem a realidade da 
condição socioeconômica e ambiental do território avaliado.
Contudo, a utilização desse indicador, mesmo com estruturação e objetivo 
questionáveis, permite a coleta de informações sobre o dimensionamento da 
dinâmica econômica, conjunto de atividades geradoras de bens e serviços, de uma 
determinada área de ocupação e uso do solo, seja qual for o recorte administrativo.
Os gráficos a seguir, processados com base nessas informações, apresentam o 
volume relativo dessas dinâmicas econômicas estaduais sobre o percentual dos 
respectivos territórios, tendo como referência os totais nacionais.
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Região Norte abrange 45% do território nacional e participa com 5% do PIB 
(percentuais arredondados)
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FONTE IBGE / PIB NOMINAL 2013

Região Nordeste abrange 18% do território nacional e participa com 14% do PIB  
(percentuais arredondados)

Região Sudeste abrange 11% do 
território nacional e participa com 
55% do PIB
(percentuais arredondados)
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Região Centro Oeste abrange 
19% do território nacional e 
participa com 9% do PIB
(percentuais arredondados)

Região Su abrange 7% do 
território nacional e participa com 
17% do PIB
(percentuais arredondados)
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CAUSP - INTEGRAÇÃO DOS GT’S
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8ª
A forma de promover uma integração entre os GT’s foi objeto de discussão do 
GTHAB e as propostas circularam em torno da realização de alguns levantamentos 
voltados à mensuração do nível de interesse dos demais GTs.
Esta integração é muito importante, além de necessária, porém, sua realização 
depende de iniciativas e investimentos: ampliação do tempo dos GT’s, apoio 
institucional e direcionamento de recursos do CAU/SP.
Posto que as propostas para essa questão ainda têm muita área pra manobras, o 
GTHAB decidiu pela continuidade dessa discussão nas próximas reuniões, uma vez 
que esse tema deverá permear a gestão do CAU/SP.

EVENTO PÚBLICO

A realização de um evento público específico do GTHAB está prevista para março 
de 2017. Considerando que esse evento depende de várias ações e decisões de 
gestão e planejamento do CAU/SP como um todo, o grupo concluiu que o formato,  
conteúdo e demais procedimentos só poderão ser abordados posteriormente. O 
GTHAB irá pautando esse tema a medida que as competentes informações e 
deliberações do CAU/SP forem anunciadas.
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Esta terceira diretriz contempla todo o universo do chamado “terceiro setor”, a 
parcela organizada da sociedade civil que atua sem fins lucrativos. Atua numa 
grande diversidade de finalidades e em todos os aspectos humanos e sociais, 
institucionalizando as insatisfações e contestações da sociedade. São organizações 
da sociedade civil, OSCs, criadas para enfrentar o eterno desafio, a constante busca 
pela melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Muito embora esse perfil de atuação organizacional seja relativamente recente no 
Brasil, ele produziu um acervo de ações respeitável nos últimos 30 anos, nas mais 
diversas áreas, principalmente, no área de assistência social. Contudo, assim como 
o estado e o mercado, essas organizações fazem parte e interagem com a dinâmica 
das cidades. 
A noção e o exame dessa porção da sociedade é indispensável ao CAU para a 
construção de canais participativos e interativos com o universo dessas instituições. 
Cabe observar o recente aprovado marco regulatório desse setor, Lei Federal 
13204/14, que disciplina as relações do Estado com as OSCs, elemento que pode 
facilitar e garantir segurança jurídica às possíveis ações do CAU junto ao setor.
O alvo desta diretriz é o compartilhamento de informações e estratégias, com o 
objetivo específico de disseminar os princípios e valores do CAU para as questões 
de parcelamento, uso e ocupação do solo.
O terceiro setor é estratégico para o CAU e para o estabelecimento de uma ampla 
agenda de elaboração, implantação e controle de políticas públicas habitacionais.
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ANEXOMATERIALIMPRESSO...
O GTHAB neste período também discutiu, planejou e executou material 
promocional destinado à produção de “folder” e publicação na Revista Móbile do 
CAU/SP. Toda essa produção faz parte deste segundo relatório, como anexo, e é 
apresentada nas  próximas páginas na forma original.

b

IMPRESSOS

FOLDER: PARTE INTERNA E EXTERNA (2 arquivos)

REVISTA MÓBILE: DUAS PÁGINAS INTEIRAS (2 arquivos P1 / P2)
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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo 

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

vice presidente: valdir bergamini
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PRINCÍPIOS / VALORES

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

O CAU/SP instituiu um grupo de trabalho 
específico para trabalhar 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 das cidades na qualidade 
do “habitare”.

A universalização da arquitetura e 
urbanismo, contribuindo para a 
cumprimento 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.

RQ2 GTHAB v2

24/26



CAUSP / GRUPO DE TRABALHO HABITAÇÃO

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

O CAU/SP instituiu um grupo de trabalho específico para 
trabalhar 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.

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.

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 ao cumprimento dessa posição. Ser um 
serviço público compromissado com uma produção 
territorial focada na constante melhoria das cidades na 
qualidade do “habitare”.

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.

conheça toda a proposta de trabalho e seu processo de desenvolvimento: www.causp.gov.br/gthab GTHAB20151617
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