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Diretoria do CAU/SP

Presidente: Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Vice-presidente: Valdir Bergamini

Diretor Administrativo: Luiz Fisberg

Diretora Administrativa Adjunta: Violeta Saldanha Kubrusly

Diretor Financeiro: José Borelli Neto

Diretor Financeiro Adjunto: Roberto dos Santos Moreno

Diretor Técnico: Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Diretor Técnico Adjunto: Reginaldo Peronti

Diretor de Relações Institucionais: Carlos Alberto Silveira Pupo

Diretor de Relações Institucionais Adjunto: Pietro Mignozzetti

Diretora de Ensino e Formação: Debora Pinheiro Frazatto

Diretor de Ensino e Formação Adjunto: Paulo Canguçu Fraga Burgo

Trabalhos e ações 
desenvolvidas
As atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento 
pelo GT incluem a coleta e avaliação de informações, 
identificação de problemas e suas causas, diálogo com 
a categoria e a sociedade, e proposição de medidas 
compatíveis com as funções do Conselho.

Dentre as atividades citadas estão a promoção de 
condições adequadas para o Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) do arquiteto servidor público; diagnósticos 
preliminares de organogramas, cargos e atividades de 
arquitetos em órgãos públicos municipais; avaliação 
de como se dá o ensino do projeto arquitetônico legal 
na grade curricular dos cursos de Arquitetura e seu 
impacto nos serviços públicos relacionados; elaboração 
de propostas de resolução dispondo sobre as atividades 
e atribuições do arquiteto e urbanista atuante no serviço 
público, adicionalmente àquelas constantes na Resolução 
nº21/12; e planejamento de workshop/seminário sobre 
desempenho e qualidade dos serviços de Arquitetura nos 
órgãos públicos.



Por esse motivo, este GT trabalha pela 
regulamentação adequada da atuação 
do arquiteto e urbanista nos órgãos 
públicos, buscando maior inserção 
da categoria nos processos decisórios 
governamentais relacionados às suas 
atribuições, maior eficiência nos serviços 
técnicos, bem como formas de inibir o 
exercício ilegal da profissão.

GT Arquitetos no 
Serviço Público
As atividades exercidas pelas diversas 
instâncias governamentais são, 
frequentemente, relacionadas às 
atribuições e prerrogativas do arquiteto 
e urbanista, como, por exemplo, o 
ordenamento territorial, atribuído 
constitucionalmente aos municípios. 

A elaboração das legislações urbanística, 
edilícia e outras deve refletir os conceitos 
técnicos e teóricos somente contidos na 
formação do arquiteto, tornando essencial 
sua participação. Trata-se de equilibrar 
a atuação individual dos cidadãos na 
transformação urbana e na fruição do 
espaço com o interesse coletivo e o melhor 
funcionamento das cidades.


