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Depois de muitas dificuldades nos processos licitatórios, consegui-
mos finalmente finalizar o primeiro número de nossa revista do CAU/SP 
em nossa gestão, a Móbile.

A revista pretende levar a todos os profissionais um pouco do trabalho 
realizado pelo Conselho, além de outros assuntos de interesse da Arquite-
tura e Urbanismo, do ponto de vista do exercício profissional e da questão 
cultural desse exercício.

Nessa primeira metade de nossa gestão, procuramos imprimir uma 
nova característica do Conselho, com grande transparência em sua atua-
ção. Todas as atividades e decisões são amplamente divulgadas e o Portal 
da Transparência, alocado em nosso site, traduz essas informações de 
maneira acessível a todos.

Além disso, conseguimos, mesmo com muita dificuldade num organis-
mo extremamente burocrático por natureza, maior agilidade e eficiência em 
nossas documentações e no atendimento aos profissionais. Isso é decorrên-
cia de uma nova maneira de encarar a prestação de serviços de nosso Con-
selho, que procura atender às demandas dos profissionais no seu dia a dia.

Ao mesmo tempo, buscamos também atender à crescente demanda 
de fiscalização de meios eletrônicos e de concorrências públicas. Foram 
contratados dois novos fiscais para a sede, no intuito de atender exata-
mente essa nova frente da atividade profissional. Os resultados disso já 
estão sendo positivos, com sites irregulares sendo retirados do ar e lici-
tações sendo corrigidas ou até mesmo canceladas para se adaptarem à 
nossa legislação. 

Evidentemente, ainda é muito pouco frente à demanda existente, mas 
já é um início, que pode ser aprimorado em função da contribuição dos 
profissionais com denúncias efetuadas corretamente em nosso site.

Conseguimos também aumentar a proximidade com os profissionais 
do interior do estado, com as novas sedes das regionais que estão sendo 
implantadas. Além disso, foi lançado o CAU ITINERANTE, ação que apro-
xima o nosso Conselho dos profissionais nas cidades que não contam com 
sedes regionais, e que poderão ter, de maneira mais próxima, suas neces-
sidades atendidas.

Esperamos, com a Revista Móbile, ficar mais próximos de todos os 
profissionais, cumprindo com as responsabilidades que nos foram delega-
das e levando, com transparência, as informações necessárias ao melhor 
exercício da Arquitetura e Urbanismo.

Tenham todos uma boa leitura.

Gilberto Belleza
Presidente

Uma nova revista

A revista pretende 
levar a todos os 
profissionais um pouco 
do trabalho realizado 
pelo Conselho, além 
de outros assuntos de 
interesse da Arquitetura 
e Urbanismo

palavra do presidente
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A MÓBILE está de cara nova
Aproveitamos a semente e fizemos uma revisão no 

seu projeto editorial e gráfico. O resultado foi uma revista 
com uma cara nova, uma vida nova, com conteúdo ante-
nado com o mercado, com assuntos e temas importan-
tes aos arquitetos e urbanistas do Estado de São Paulo.

Abrimos mais espaço para que Diretorias, Comis-
sões e Grupos de Trabalho divulguem suas ações e suas 
atividades. É o Conselho mais próximo dos profissionais 
de Arquitetura e Urbanismo.

Nesta terceira edição, a matéria de capa quer home-
nagear, com algum atraso, mas ainda em tempo, o cente-
nário de vida e obra de Vilanova Artigas. Fizemos um recor-
te na sua obra e destacamos a sua produção arquitetônica 
residencial, a partir do trabalho de pesquisa do colega ar-
quiteto e urbanista Maurício Miguel Petrosino. 

Em entrevista, o Presidente do CAU/BR, Haroldo 
Pinheiro, expõe suas ideias sobre o CAU/BR, sobre  
o mercado e sobre a profissão.

Outras seções novas levarão aos leitores um pouco de 
história, de contemporaneidade e, principalmente, a pre-
sença do arquiteto na vida das cidades e das pessoas.

Arquitetura Paulista vai contextualizar uma obra 
construída no Estado de São Paulo dentro das muitas 
correntes arquitetônicas ao longo da história.

A seção Olhar do Arquiteto publica fotos do cotidia-
no retratadas segundo o olhar do arquiteto. A sua foto 
poderá estar nas próximas edições.

A valorização do Concurso de Arquitetura estará pre-
sente nas páginas da Móbile e nesta edição reproduzimos 
os primeiros colocados no concurso da Casa de Sustentabi-
lidade, promovido pelo IAB núcleo de Campinas.

Debate, duas visões a partir de um mesmo tema, 
um mesmo assunto.

Haveria muito mais a descrever, mas achamos mais 
importante ouvir a opinião dos leitores.

A MÓBILE – A Revista do CAU/SP, está de novo na 
estrada, retomando a caminhada.

A cada dois meses uma nova edição, pensada e ela-
borada com todo o cuidado, na busca da melhor infor-
mação aos leitores.

Boa leitura!!!
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curtas do cau

Qualificação para 
empreender

Criatividade, empreendedorismo, gestão 
estratégica e marketing foram os cursos mais 
procurados no projeto Arquiteto Empreendedor, 
uma parceria entre o CAU/SP e o Sebrae-SP.

Desde 2015, o projeto já recebeu quase 
1.200 inscrições. Todos os cursos são gratuitos.

Para se inscrever, basta acessar o ambiente 
virtual do projeto e fazer o cadastro pelo link: 
http://www.causp.gov.br/arquitetoempreendedor/

Violações ao Código  
de Ética

Duas importantes sanções contra profissio-
nais que violaram o Código de Ética foram deter-
minadas pelo Plenário do CAU/SP neste primeiro 
quadrimestre.

Em abril, uma arquiteta e urbanista teve seu 
registro profissional cancelado por apresentar 
títulos falsos de pós-graduação (mestrado e 
doutorado). 

E, em fevereiro, o Conselho executou a deci-
são proferida pelo Plenário e aplicou as penali-
dades de multa e suspensão a mais uma profis-
sional envolvida em um desabamento na zona 
leste de São Paulo, em 2013, quando 10 ope-
rários faleceram.

 
De olho nos concursos

Concursos públicos que oferecem vagas para 
arquitetos e urbanistas com pagamento abaixo 
do salário mínimo profissional são uma reclama-
ção constante dos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo.

Além de notificar as Prefeituras, a exemplo 
do município de Paulínia, em abril, o CAU/SP  
reforçou sua estrutura de fiscalização, admitindo 
novos funcionários que têm entre as suas atribui-
ções o monitoramento de editais e licitações.

Fiscalização abrange 
feiras e eventos  

Para orientar promotoras, montadoras e exposito-
res de feiras e eventos sobre suas responsabilidades 
legais frente ao CAU/SP e à sociedade, o Conselho 
lançou o projeto “Espaço Responsável”, em abril. Al-
gumas das mais importantes feiras de negócios do 
país foram alvo da ação, a exemplo da Casa Cor SP 
2016, no final de maio.

E dando sequência ao projeto “Fiscalização em 
Ação”, os fiscais do Conselho devem percorrer 26 
cidades e centenas de condomínios no interior do 
Estado, orientando administradores, síndicos, zela-
dores, condôminos e profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo quanto à importância da responsabilidade 
técnica, e da presença de um profissional especialista 
habilitado no canteiro de obras.
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GTs difundem conhecimento
Braços auxiliares do Conselho, os Grupos de Trabalho organizaram 

seminários concorridos neste primeiro semestre. Em fevereiro, o GT Meio 
Ambiente difundiu a adoção de instrumentos geoambientais para projetos 
urbanísticos a uma plateia lotada no centro da capital. 

Em março, o GT Patrimônio Histórico reuniu a classe acadêmica em 
torno do tema “Técnicas Retrospectivas e Restauro”. E finalmente, 
em abril, uma audiência lotada assistiu ao “1º Seminário de Acessibili-
dade e Desenho Universal em Arquitetura e Urbanismo”, promovido pelo  
GT Acessibilidade.

Por inspiração do CAU/SP, 
o presidente Haroldo Pinheiro 
(CAU/BR) solicitou ao Institu-
to Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) que re-
conheça a habilitação de arqui-
tetos e urbanistas para realizar 
atividades de certificação de 
imóveis rurais. 

Ainda na defesa das atribui-
ções dos profissionais de Arqui-
tetura e Urbanismo, o Conselho 
entrou com um mandado de 
segurança para assegurar o di-
reito de arquitetos assinarem 
projetos de instalação de ener-
gia elétrica de baixa tensão, 
concedido em março pelo juiz 
Clécio Braschi, da Tribunal Re-
gional da 3ª Região.

Atribuições de 
arquitetos e 
urbanistas

Livro aborda obra 
de Pedro Paulo de 
Melo Saraiva  

O edifício Quinta Avenida (1958), 
a sede da Prodesp (1975) e a sede do 
Confea (2007) são alguns destaques 
da trajetória profissional do arquiteto 
e urbanista Pedro Paulo de Melo Sa-
raiva, foco do livro lançado em maio 
último, com o patrocínio do CAU/SP.

“Pedro Paulo de Melo Saraiva, 
arquiteto”, do pesquisador Luis Es-
pallargas Gimenez (IAU-São Carlos), 
é o primeiro título da série “Arquitetu-
ra Brasileira”, lançada pela Romano 
Guerra Editora e o Instituto Lina Bo e 
P.M. Bardi.
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presidência

CAU/SP tem compromisso com a 

trAnSPArênCIA
o cidadão ganhou uma ferramenta 

para consultar informações funda-
mentais sobre a atuação do CAU/SP: 

o Portal da Transparência. Acessível pelo site do 
Conselho (http://transparencia.causp.gov.br/), 
o Portal cumpre as exigências da Lei de Acesso 
à Informação (lei federal Nº 12.572/2011).

É possível consultar dados sobre o balanço 
patrimonial do Conselho, gastos com viagens, 
execução de despesas, folha de pagamento, 

Em atendimento 
à Lei de Acesso à 

Informação, dados 
fundamentais sobre a 
atuação do Conselho 

podem ser conferidos 
na internet
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planejamento orçamentário, or-
ganograma da autarquia, resul-
tados de concurso público e lici-
tações, legislação da entidade, 
atas de reuniões e muito mais.

“Caso necessite de outras 
informações, o cidadão pode 
encaminhar seu pedido por 
meio do Serviço de Informa-
ções ao Cidadão (SIC). O Con-
selho fornecerá uma resposta à 
solicitação nos prazos previstos 
pela lei”, explica o presidente 
do Conselho, Gilberto Belleza.

Além da fiscalização das 
contas, um recurso fundamen-
tal para a sociedade é o acesso 
fácil ao cadastro de profissio-
nais registrados, evitando que 
os cidadãos contratem pessoas 
não habilitadas para o ofício da 
Arquitetura e Urbanismo.

PUBLICAçõES DE INTERESSE 
Seja por projetos patrocinados, apoios institucionais ou 

produção própria, o CAU/SP disponibiliza no site do órgão di-
versas publicações úteis para profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo. É possível consultá-las e baixar seus arquivos gra-
tuitamente no site do CAU/SP. Confira abaixo:

Preservando o Patrimônio 
Histórico: um manual para 
gestores municipais
Os exemplos de Maastricht, 
Hamburgo, Londres, Paris, Lisboa 
e o Pelourinho, Salvador (BA), 
servem de guia para os 
planejadores urbanos.

Guia CBIC de boas práticas de 
sustentabilidade na indústria 
da Construção
Compilado de iniciativas 
empresariais que buscaram gerar 
resultados positivos ambientais, 
econômicos e sociais.

Guia para Arquitetos na aplicação 
da Norma de Desempenho ABNT 
NBR 15.575
Em detalhe, o guia orienta sobre as 
exigências da norma em termos de 
conforto e segurança dos imóveis 
residenciais.

Guia AsBEA - Boas práticas em BIm
Obra dirigida para a disseminação 
dos processos de trabalho BIM na 
cadeia da construção civil.

Usina: entre o projeto e 
o canteiro
Os artigos descrevem a atuação 
da assessoria técnica do grupo 
Usina, e mostram uma seleção de 
trabalhos dos últimos 25 anos. n

manual do Arquiteto e Urbanista
Qual RRT emitir? Que ações 
acarretam responsabilidade 
criminal para o profissional? 
A norma da ABNT é obrigatória? 
Saiba as respostas nesta obra.

mASP - Estrutura, proporção, 
forma
Estudo pioneiro sobre o projeto 
estrutural e o método construtivo 
dessa obra icônica da Arquitetura 
Moderna brasileira.

Inspeção Predial - “mecanização”
A inspeção e manutenção 
nos equipamentos e sistemas 
mecânicos instalados nas 
edificações é o assunto da cartilha, 
uma parceria com o Ibape-SP.

Inspeção Predial - “Equipamentos 
e Espaços de Lazer”
Outra parceria com o Ibape, 
a cartilha aborda a inspeção 
predial focada nos espaços e 
equipamentos para as práticas 
esportivas e de lazer nos edifícios 
residenciais.

Valoração de Áreas Ambientais
Como atribuir valor a uma área 
através da importância de seus 
fatores ambientais, a exemplo de 
sua relevância para a conservação 
do solo ou abrigo da fauna.
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administração

Conselho diversifica 
forMAS dE ContAto   

são quase 300 chama-
das por dia útil. Este é 
o ritmo de trabalho das 

equipes do CAU/SP dedicadas 
a ajudar e orientar os arquite-
tos e urbanistas em suas de-
mandas com a autarquia. 

Mais de 47 mil profissio-
nais ativos no Estado de São 
Paulo precisam se relacionar 
regularmente com o Conse-
lho para desempenhar suas 
atividades. RRTs (Registros 
de Responsabilidade Técni-

quitetura e Urbanismo: vale 
lembrar que a Resolução Nº 
51 do CAU/BR lista em torno 
de 50 atribuições privativas 
de arquitetos e urbanistas.

A Diretoria Administrati-
va, responsável pela área de 
Atendimento, “dedica-se com 
muito afinco ao atendimento 
e orientação aos profissionais, 
razão maior da existência do 
Conselho”, afirma o Diretor 
Luiz Fisberg.

MAIS HUMANIZADO, 
MAIS COMPETENTE

Criado por uma lei federal 
de 2010, e operacional a par-
tir de 2012, o Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo é um 
órgão público do século 21 
de pleno direito, porque sem-
pre procurou usar ao máximo 
a tecnologia da informação 
desta época para agilizar sua 
prestação de serviços.

Por enquanto, o atendi-
mento telefônico é o recurso 
mais utilizado: foram 8.083 

Mais de 23 mil 
atendimentos foram 
feitos somente nos 
primeiros 4 meses 
deste ano por telefone, 
e-mail, chat, internet e 
pessoalmente na sede 
central e nas 10 unidades 
regionais

ca) precisam ser emitidos, 
de modo a prover segurança 
legal para os clientes; CATs 
(Certidões de Acervo Téc-
nico) precisam ser obtidas, 
sendo necessárias para par-
ticipar em certames públicos 
e também privados, entre ou-
tras demandas.

E é natural que surjam 
dúvidas durante essas ope-
rações, devido à natureza 
complexa e diversificada do 
exercício profissional de Ar-
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chamadas na sede da capital 
e mais 4.195 nas dez sedes 
regionais, somente nos qua-
tro primeiros meses deste 
ano. Mas outros canais come-
çam a ganhar a preferência 
de arquitetos e urbanistas, a 
exemplo do Chat e do Portal 
de Atendimento (leia o box). 

Em 2015, foram aten-
didos 1.881 chamados pelo 
Portal; neste ano, somente 
até abril, já foram 800. Os pro-
fissionais fizeram 570 solici-
tações pelo Chat do Conselho 

1.722 
registros profissionais 

efetivados

Portal de Atendimento, 
a ferramenta do Século 21

Desde 26 de setembro de 
2014, o CAU/SP disponibili-
za um canal online de aten-
dimento aos profissionais: o 
Portal acessível através do site 
oficial (www.causp.gov.br).

Esse sistema visa a substi-
tuir boa parte dos contatos fei-
tos anteriormente por e-mail 
ou telefone. O Portal permite 
que os arquitetos e urbanis-
tas registrados acompanhem 
o encaminhamento de suas 
demandas, além de facilitar o 
controle do próprio Conselho 
sobre o atendimento. 

Os chamados são sistema-
tizados por assunto - com o 
objetivo de medir as questões 
solicitadas com maior frequ-
ência - e recebem um “status” 
de acordo com seu andamen-
to na área de Atendimento, de 
forma explícita e transparente 
para o usuário.

Usar canais de contato via 
Internet é parte da estratégia 
do Conselho para aprimorar 
sua prestação de serviços. Em 
consonância com essa orien-
tação, um Chat foi acrescen-
tado aos canais disponíveis, 
em maio de 2015.

E a combinação do Portal 
mais o Chat tem permitido 
agilizar o trabalho das equi-
pes do CAU/SP: esse sistema 
obteve, em comparação aos 
atendimentos anteriores a sua 
implantação, uma redução de 
90% nos prazos obtidos na so-
lução dos problemas.

Como o CAU/SP auxilia os arquitetos e urbanistas (*)

Em 2016 foram 
realizados 
23.677 

atendimentos, 
sendo:

no ano passado; neste ano, 
só nos primeiros 4 meses, 
foram computadas 416 cha-
madas por esse canal.

Aprimorar os canais de 
contato é um compromisso 
da Diretoria Administrativa, 
“tornando mais humanizado 
e competente o acolhimento 
aos arquitetos e urbanistas, 
seja ele presencial ou por 
meio das mídias eletrônicas 
e recursos digitais”, diz a Di-
retora Adjunta Violêta Salda-
nha Kubrusly. n

(*) Dados de janeiro a abril de 2016, somando estatísticas da sede central e das 10 sedes regionais.

47.072 profissionais ativos de Arquitetura e Urbanismo 
no Estado de São Paulo

12.278 
chamadas 
telefônicas

2.173 
atendimentos 

presenciais

5.181 
atendimentos 

por e-mail

800 
atendimentos 

via Portal

416 
atendimentos 

via Chat

1.107 
coletas 

biométricas 
de dados 
realizadas
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ensino

CAU/SP e o 
MUndo ACAdêMICo    
D entro da estrutura 

organizacional do 
CAU/SP, a Diretoria 

de Ensino e Formação (DEF), 
associada à Comissão de En-
sino e Formação (CEF), tem 
empreendido atividades em 
prol de sua aproximação com 
as Instituições de Ensino Su-
perior do Estado e egressos. A 
proposta para o ano de 2016 
é pautada em cinco projetos 
principais: eventos acadêmi-
cos; sessões solenes de co-
lação de grau; capacitações; 
rede CAU EAD; seminários de 
integração. 

Com o intuito de sempre 
colaborar para o aperfeiçoa-
mento da formação e discutir 
os paralelos entre a legislação 
profissional e a Lei de Diretri-
zes e Bases para a Educação, 
notadamente, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para 
Arquitetura e Urbanismo, o 
Conselho promoveu os Se-
minários: “Estágio: Vivência 
Prática em Ambiente Profis-
sional” e “O papel do ensino 
e do CAU na capacitação e na 
formação continuada em Éti-
ca e no Exercício Profissional 

por diferentes modalidades 
de comunicação”.

Os olhares sobre a práti-
ca do estágio foram expostos 
aos coordenadores de cursos 
de São Paulo no dia 20 de ja-
neiro, na sede do IAB/SP.  O 
tema, alvo de questionamen-
tos de alunos, docentes e di-
rigentes, foi abordado sobre 
vários enfoques, desde sua 
conceituação às modalidades 
de vivências práticas atuais. E 
contou com a representação 

das entidades nacionais: IAB, 
ASBEA, ABEA, FeNEA, SASP 
e ABAP.

No evento, a DEF colheu 
contribuições dos coordena-
dores, identificando um ce-
nário comum na realidade do 
estágio: é realizado a partir do 
5º semestre do curso; consta 
em disciplina específica da 
estrutura curricular; possui 
um profissional arquiteto e 
urbanista que supervisiona 
a turma e, escritórios, cons-

Haroldo Pinheiro, presidente do CAU/BR, discursa durante seminário do CAU/SP

Carência 
da oferta de 
estágio tem 
motivado 
a DEF a 
pensar como 
capacitar o 
estudante 
em ambiente 
profissional
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trutoras e prefeituras são os 
locais nos quais a maioria dos 
alunos está. A carência da 
oferta de estágio no Estado 
tem motivado a DEF a pensar 
como capacitar o estudante 
em ambiente profissional.

O segundo Seminário, re-
alizado no dia 22 de janeiro, 
contou com a representação 
de coordenadores das Co-
missões de Ética e Disciplina 
e de Ensino e Formação dos 
CAU/UF: Acre, Alagoas, Dis-
trito Federal, Mato Grosso, 
Paraná, Rio Grande do Norte, 
Rio de Janeiro, Santa Catari-
na, São Paulo e Tocantins. E 
teve como objetivos princi-
pais colher contribuições dos 
CAU/UF, além de apresentar 
a proposta de capacitações 
EAD por diferentes modalida-
des de comunicação. 

Os Conselheiros presen-
tes puderam contemplar um 

panorama geral do ensino 
da Arquitetura e Urbanismo, 
discutir a questão da Ética e 
Disciplina no exercício pro-
fissional e conhecer o projeto 
pioneiro proposto pela Direto-
ria. Alguns deles deixaram em 
vídeo um breve relato das ex-
periências em seus Estados e 
das expectativas com relação 
ao projeto EAD/CAU.

MAIS PERTO DOS 
NOVOS PROFISSIONAIS

Em 2016, o CAU/SP já es-
teve em 29 colações de grau 
de cursos de Arquitetura e 
Urbanismo de diversas regi-
ões do Estado – atendendo 
40% dos cursos que formam 
turmas no ano e em contato 
com aproximadamente 1.400 
recém-formados.

A indicação de Conse-
lheiros do CAU/SP para parti-
cipação em Semanas Acadê-

micas e Sessões Solenes de 
Colação de Grau dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo 
das Instituições de Ensino 
Superior de São Paulo é, atu-
almente, uma das ferramen-
tas utilizadas para minimizar 
os problemas decorrentes 
do desconhecimento da 
legislação e da prática pro-
fissional. Nessas ocasiões, 
os Conselheiros discorrem 
sobre a função do Conselho, 
o exercício profissional e ou-
tros temas; disponibilizam 
materiais institucionais aos 
estudantes e condecoram 
os alunos que se destacaram 
durante os cinco anos da 
graduação. n

Gilberto Belleza, presidente do CAU/SP, 
participa de seminário
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técnica

denúncias auxiliam trabalho de 
fISCALIzAção do ExErCíCIo ProfISSIonAL 
    O CAU/SP dispõe de uma equipe regular de fiscais, com formação em Arquitetura e 
Urbanismo, distribuída pela sede na capital e nas dez unidades regionais
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denúncias auxiliam trabalho de 
fISCALIzAção do ExErCíCIo ProfISSIonAL 
    

D enúncias são uma 
ferramenta indis-
pensável para o 

Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo cumprir sua missão 
institucional em São Paulo, 
um dos maiores Estados da 
federação e que abriga quase 
metade da população de ar-
quitetos e urbanistas do país.

O Conselho dispõe de 
uma equipe regular de fiscais, 
com formação em Arquitetu-
ra e Urbanismo, distribuída 
pela sede na capital e nas dez 
unidades regionais. Esse efe-
tivo tem um planejamento de 
visitação de obras por todo o 
Estado e também é acionado 
por ocasião de incidentes pú-
blicos, a exemplo de recentes 
desabamentos em prédios ou 
estádios esportivos.

Avaliar e reagir às denún-
cias encaminhadas por meio 
do SICCAU é a terceira via 
dessa operação.

Somente em 2015, 480 
denúncias foram atendidas 
pelos fiscais do Conselho. 

Provocado por uma de-
núncia recebida, o fiscal 
tem 30 dias para notificar o 
denunciante sobre a averi-
guação da irregularidade em 
potencial. Se julgar a denún-
cia procedente, a próxima 
etapa é a verificação no lo-
cal da suposta irregularida-
de. Caso não se confirme, é 
feito um relatório e o denun-

ciante é informado sobre a 
providência.

Mas se houver fundamen-
to, o fiscal notifica o profis-
sional identificado como res-
ponsável pela irregularidade, 
que terá um prazo de dez dias 
para apresentar sua defesa ou 
corrigir o problema, estando 
sujeito a processo, caso não 
se manifeste neste período.

Em 2016, o Conselho re-
forçou sua estrutura de fis-
calização para aprimorar seu 
alcance sobre duas fontes 
recorrentes de insatisfação 
dos profissionais: licitações 
públicas e a internet. Somen-
te nos primeiros cinco meses 
deste ano, mais de 30 sites 
foram denunciados. A venda 
de projetos arquitetônicos a 
preços abaixo do mercado é a 
reclamação mais comum e os 
fiscais do Conselho têm notifi-
cado regularmente os respon-
sáveis por estes sites.

Quando a página da in-
ternet está localizada fora do 
Estado de São Paulo, o CAU/
SP avisa o respectivo CAU/
UF. Amazonas, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraná e Rio Grande do Sul já 
foram alertados pelos colegas 
de São Paulo.

Concursos públicos que 
oferecem vagas para arqui-
tetos e urbanistas com pa-
gamento abaixo do salário 
mínimo profissional são outra 

reclamação constante. Al-
guns editais de concorrência 
pública ainda reservam car-
gos técnicos para engenhei-
ros, para os quais arquitetos e 
urbanistas também possuem 
a formação adequada.

Em ambos os casos, o 
Conselho solicita ao órgão 
responsável que retifique os 
termos do edital, para que 
obedeçam à legislação.

A Resolução Nº 38 do 
CAU/BR estabelece o salário 
mínimo profissional equiva-
lente a seis vezes o mínimo 
nacional para uma jornada de 
trabalho de até seis horas diá-
rias. E a Resolução Nº 51 defi-
ne as atribuições profissionais 
pertinentes a arquitetos e ur-
banistas. Ambas são referen-
ciadas nos ofícios enviados 
pelo Conselho, que solicitam 
as devidas correções nos pro-
cessos licitatórios. n

Somente 
em 2015, 
480 denúncias 
foram 
atendidas 
pelos fiscais 
do Conselho
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financeiro

Como colocar em dia as 
AnUIdAdES do CAU    
Pelo SICCAU, os 
profissionais podem 
automaticamente 
conhecer o valor das 
anuidades vencidas, 
parcelar débitos e 
emitir os boletos 
para pagamento

É fundamental que os 
arquitetos e urbanis-
tas saibam a impor-

tância de manter em dia as 
suas anuidades com o CAU/SP. 
Primeiro, é uma segurança 
para a sociedade que contra-
ta os serviços do profissional, 
pois tem a garantia de que se 
trata de um arquiteto e urba-
nista idôneo e que é acompa-
nhado pelo Conselho. 

Anuidades também são 
necessárias para que o Con-
selho faça valer sua missão 
institucional, garantindo o 
cumprimento do Código de 
Ética e da Tabela de Honorá-
rios, entre outras ações.

“Ninguém está livre de 
dificuldades financeiras, im-
previstos e outros problemas, 
especialmente em tempos de 
crise econômica. No entanto, 
o CAU/SP tem multiplicado 
esforços para valorizar os pro-
fissionais da Arquitetura e Ur-
banismo de forma que todos 
possam regularizar suas situ-
ações e exercer sem impedi-
mentos suas atividades”, ex-
plica o Diretor Financeiro do 
Conselho, José Borelli Neto.

CINCO MESES DE PRAZO
O prazo final para paga-

mento da anuidade termina 
sempre em 31 de maio. Após 
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essa data, se o profissional 
não tiver pago sua anuidade 
ou uma de suas parcelas, se 
torna inadimplente e fica em 
débito com o Conselho. 

Se uma anuidade ficar 
sem recolhimento, mesmo 
que as anuidades dos anos 
seguintes tenham sido reco-
lhidas, ainda assim será pre-
ciso regularizar o que deve, 
pois quando o profissional 
ou a empresa deixa de pagar 
suas anuidades ou suas par-
celas, passa a exercer irregu-
larmente a profissão. Nessa 
condição, pode ficar privado 
de funcionalidades do Siste-
ma de Informação e Comu-
nicação do CAU (SICCAU), 
como, por exemplo, a emis-
são dos Registros de Respon-
sabilidade Técnica (RRT), fis-
calizados pelos Conselhos em 
todo o país. 

COMO REGULARIZAR A 
SITUAÇÃO?

O profissional poderá op-
tar a qualquer momento por 
renegociar os valores devi-
dos. Para tanto, deve acessar 
o perfil no SICCAU e fazer os 
trâmites por meio dessa ferra-
menta. 

A anuidade do exercício 
vigente, no entanto, precisará 
ser negociada à parte. Assim, 
ainda que o profissional nego-
cie 2012, 2013, 2014 e 2015 
conjuntamente, precisará fa-
zer outra negociação somente 
para a de 2016.

As parcelas das anuida-
des devidas são recalculadas 
a partir da taxa básica de ju-
ros (a taxa SELIC) e de um juro 
de mora (que varia de 2% a 
20%, conforme o atraso). 

Após renegociar sua 
anuidade, o profissional ou a 
empresa poderá atualizar e 
reimprimir os boletos, tudo a 
partir do próprio SICCAU. O 
Sistema permite ao profissio-
nal parcelar em até cinco ve-
zes o valor devido. Entretanto, 
essa negociação só é permi-
tida uma vez. Caso o profis-
sional já tenha renegociado 
(e parcelado) uma anuidade 
pendente, mas tenha atrasa-
do novamente o pagamento, 
na segunda vez, somente po-
derá saldar o débito em uma 
única parcela. Essa restrição 
vale inclusive para débitos de 
anuidades no ano original de 
vencimento.

DIREITO A DESCONTO
Recém-formados ou pro-

fissionais com mais de 40 
anos de contribuição têm 
desconto no pagamento da 
anuidade:
1. Profissionais formados 

até dois anos e aqueles 
que tenham completa-
do 30 anos de formado 
têm redução de 50% nas 
anuidades; 

2. Profissionais com, no mí-
nimo, 40 anos de contri-
buição são isentos do pa-
gamento das anuidades; 

Convênio visa cessar cobranças 
indevidas a arquitetos falecidos

O Conselho se preocupa com a ques-
tão dos profissionais já falecidos, mas 
que, por falta de notificação formal ao 
órgão, permanecem com “registro ativo”. 
Procurando evitar constrangimentos, 
como a cobrança indevida, o CAU/SP 
acaba de firmar convênio com a Associa-
ção dos Registradores de Pessoas Natu-
rais do Estado de São Paulo (ARPEN/SP).

Por meio dessa parceria, será possí-
vel identificar esses registros. Após verifi-
cação, será expedida a certidão de óbito, 
documento de fé pública, que permitirá 
o encerramento do cadastro no sistema.

As famílias devem pedir a interrupção 
do registro profissional. De posse dos 
dados do arquiteto falecido, é possível 
entrar em contato com o CAU/SP por  
e-mail (atendimento@causp.gov.br), en-
viando ao Conselho cópia digitalizada da 
Certidão de Óbito e solicitando a interrup-
ção do registro.

3. Profissionais que estejam 
com registros interrom-
pidos não pagam anui-
dades. No ano em que a 
interrupção é efetivada, o 
profissional paga o valor 
proporcional e corres-
pondente ao tempo em 
que ficou ativo. n
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institucional
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ConSULtA grAtUItA A 
norMAS téCnICAS dA ABnt 
para os profissionais paulistas 

a rquitetos e urbanis-
tas têm excelente 
oportunidade de 

acessar e adquirir normas 
técnicas por conta de uma 
parceria estabelecida entre 
a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e 
o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil. Por 
meio dela, os profissionais re-
gistrados no CAU têm acesso 
gratuito às normas e desconto 
na aquisição.

A partir desta iniciativa, 
em 2016, a Diretoria Institu-
cional do CAU/SP finalizou os 
procedimentos para implan-
tação de pontos de acesso em 
todas as sedes regionais do 
Conselho e em entidades par-
ceiras, permitindo acesso para 
consulta pela internet, sem 
possibilidade de impressão.

A ação ocorre por meio 
do módulo ABNT COLEÇÃO 
– um sistema de gerencia-
mento, com atualização au-
tomática diária e visualização 
ilimitada de todo o acervo de 
Normas Técnicas Brasileiras 

da ABNT ou de coleções cus-
tomizadas para as atividades 
do arquiteto e urbanista.

Além da visualização ili-
mitada do texto da norma, os 
profissionais têm desconto 
de 50% na aquisição e des-
conto de 15% nos cursos da 
grade ABNT.

As normas da ABNT con-
tribuem para o desenvolvi-
mento, fabricação e forneci-
mento de produtos e serviços 
mais eficientes e seguros. 
Fundada em 1940, a ABNT 
é uma entidade privada, sem 
fins lucrativos, reconhecida 
como único Foro Nacional 
de Normalização através da 
Resolução n.º 07 do CONME-
TRO, de 1992. É membro fun-
dador da ISO (International 
Organization for Standardiza-
tion), da COPANT (Comissão 
Panamericana de Normas 
Técnicas) e da AMN (Asso-
ciação Mercosul de Normali-
zação).

Os pontos de acesso no 
Estado de São Paulo foram 
definidos a partir do número 

de profissionais ativos por re-
gião e pela representatividade 
em cada município atendido. 
Como contrapartida, as en-
tidades serão responsáveis 
pela disponibilização de equi-
pamento com a configuração 
mínima exigida e adequado 
uso do ponto em função dos 
acessos permitidos.

Segundo o diretor de Re-
lações Institucionais do CAU/
SP, Carlos Pupo, “essa inicia-
tiva é uma das várias propos-
tas de interação mais próxima 
e direta junto aos colegas 
profissionais, atendendo o 
anseio de desmitificar a ação 
simplesmente cartorial do 
Conselho”.

A lista atualizada de Pon-
tos de Acesso está disponível 
no site do CAU/SP. n

O CAU/SP 
finalizou os 
procedimentos 
para 
implantação 
de pontos de 
acesso em 
todas as 
sedes 
regionais e 
em entidades 
parceiras
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em debate

Minhocão: 
         derrubar ou urbanizar? Plano Diretor de 

São Paulo, aprovado 
em 2014, prevê 

sua demolição ou 
transformação em 

um parque ou jardim 
suspenso C onstruído em 1970, em 

plena era do “milagre eco-
nômico” e da opção prefe-

rencial pelo transporte individual, 
o Elevado Costa e Silva – agora re-
batizado como Elevado Presidente 
João Goulart, mais conhecido como 
“Minhocão” – está em vias de desa-
parecer como opção de transporte 
da cidade. O Plano Diretor de São 
Paulo, aprovado em 2014, prevê 
sua demolição ou transformação 
em um parque ou jardim suspenso. 

As alternativas dividem os ar-
quitetos. Nesta seção de debates, 
apresentamos opiniões divergentes 
sobre o tema. Citando o exemplo 
do Rio de Janeiro, que pôs abaixo a 
Perimetral, a arquiteta Anne Marie 
Sumner defende a demolição do 
elevado para o resgate de uma área 
histórica fundamental da cidade, o 
que transformaria a região em um 
espaço de lazer. Já o crítico Fernan-
do Serapião acredita que a transfor-
mação do viaduto em um parque, 
passando pelo crivo dos moradores, 
revigorará a área central, ressaltan-
do a capacidade do arquiteto de 
transformar áreas ultrapassadas. 
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A defesa da manutenção do 
Minhocão, como parque ou similar, 
dá a medida da redução do nosso 
contrato social como sociedade 
civil. Os seus correlatos são as es-
colas de lata e os terminais em pra-
ça pública da Praça da Bandeira, 
Parque D. Pedro II e Praça Princesa 
Isabel, por exemplo.

A insalubridade decorrente da 
falta de aeração e incidência de 
luz solar nos primeiros pavimentos 
lindeiros ao elevado; o resultante 
socavão sombrio sob o mesmo; o 
completo desdém pela memória 
histórica tamponando a avenida 
São João – saída a oeste do sé-
culo XVIII, cujo ponto de fuga era 
o primeiro centro de São Paulo; a 
aniquilação da escala mais singela 
da Amaral Gurgel, obstruída na sua 
conexão com o Largo do Arouche 
no segundo centro de São Paulo. 
São estas as evidências que, asso-
ciadas à permissividade da vontade 
individual – sobreposta ao coletivo 
que lá vive – ao correr praticamente 
dentro dos apartamentos lindeiros, 
indicam de modo contundente a le-
niência referente ao nosso contrato 
social e sua progressiva fragilidade.

No fórum realizado na Câmara 
Municipal em 14 de abril de 2014, 
vários setores da sociedade civil de-

ram seus pareceres nominadamen-
te referentes à insalubridade, além 
da CET (Companhia de Engenharia 
de Tráfego), que afirmava que o 
fluxo da ligação leste-oeste poderia 
ser equacionado com o Minhocão 
desmontado. Desse modo, qual o 
argumento de defesa da manuten-
ção do mesmo como uso de lazer? 
Há quem pondere que a população 
teria se apropriado e se acostuma-
do ao seu uso nos fins de semana 
sem autos; certamente menos ne-
fasto que o quadro anterior, mas 
isso é suficiente para validar o pa-
liativo? O custo do desmonte seria 
desproporcional? ²

Vale lembrar que as cidades 
cometem erros que historicamen-
te podem ser corrigidos. Nas últi-
mas décadas, Seul e Boston foram 
bons exemplos: a primeira des-
montou o viaduto e renaturalizou 

o rio Cheonggyecheon e a segunda, 
com o Big Dig, mergulhou o imenso 
complexo viário e repôs, no chão, 
áreas de interesse ambiental e la-
zer públicos.

Os cariocas foram contunden-
tes com o desmonte recente da Pe-
rimetral, devolvendo a abertura da 
cidade ao mar na sua histórica área 
central. Os centros primeiros são 
emblemáticos e devem ser tratados 
de modo exemplar. Com o Elevado 
de São Paulo, o paliativo de perfu-
rar sua estrutura atual para entrada 
de luz; de revesti-la e encapá-la; a 
ideia de adequação de pavimentos 
no nível do tabuleiro para usos co-

Leniência urbana ¹
Anne Marie Sumner, arquiteta e urbanista, 
doutora pela USP e professora da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP)

1 No sentido da condescendência e não no sentido jurídico.
2 Do ponto de vista econômico, como é sabido as vigas pré-fabricadas do Elevado poderiam ser re-utilizadas para obras de passagem de nível 
ou drenagem em outros locais da cidade sendo que apenas os pilares seriam implodidos; certamente menos custoso que a restauração da 
combalida estrutura do Elevado, com suas já existentes infiltrações, além das obras de adequação para escape público (entre outras) exigidas 
pelos Bombeiros e por eles explicitado no referido Fórum da Câmara.
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merciais, com o consequente des-
locamento dos moradores que lá 
vivem, ou sua convivência em face 
com a nova companhia cotidiana 
do parque; os jardins verticais – de 
difícil manutenção – além dos jar-
dins na própria já combalida laje do 
viaduto. Tais ações teriam sentido? 
Reporiam naquela centralidade a 
dignidade urbana original? Diria 
que em nenhum sentido – nem éti-
co, nem técnico nem estético.

A cidade como possibilidade 
plena dos cidadãos dá-se funda-
da numa relação entre civilização 
e cultura onde a primeira realiza e 
concretiza a invenção e hipótese 
da outra (Hannah Arendt). O que 
temos visto, contudo, é que a razão 
instrumental, em princípio civiliza-
tória, ao passar a ter em si própria 
o seu sentido – e agir portanto in-
dependente da cultura – fica sem 
sentido. A mera existência do ele-
vado é evidência de tal instrumen-
talização.

À demanda de maior número 
de áreas públicas de lazer, diria 
que a ação mais urgente seria a 
do resgate daquilo que já temos, 
restituído ao seu uso original, a co-
meçar pelas emblemáticas Praça 
da Bandeira, Parque D. Pedro II e 
Praça Princesa Isabel.

Uma construção coletiva
Fernando Serapião, crítico de Arquitetura

O Minhocão é uma via elevada autoritária, uma 
cicatriz urbana que beneficiou veículos particulares, 
expôs o individualismo e prejudicou centenas de mo-
radores ao longo de sua extensão. Por isso, sua trans-
formação é criticada por vozes progressistas (aliadas 
a forças retrógradas), que advogam pela demolição ao 
não compreenderem o simbolismo de usar o veneno 
como antídoto.

Há quase 30 anos, após a prefeita Luiza Erundina 
ter proibido a circulação de veículos aos domingos, o 
elevado foi adotado, lenta e espontaneamente, como 
opção de esportes e lazer. Além de sua extensão in-
terrupta ser adequada para caminhadas, pedaladas e 
corridas, sua cota elevada proporciona uma visão úni-
ca e surpreendente da metrópole, revelando potencial 
de mirante.

A defesa da manutenção 
do Minhocão dá a 
medida da redução do 
nosso contrato social 
como sociedade civil
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Diante do fato, ativistas urba-
nos e moradores criaram uma as-
sociação para defender sua trans-
formação definitiva em parque. 
E como a Associação Parque Mi-
nhocão o imagina? Desde o início, 
existe o consenso de que o progra-
ma do novo equipamento deve ser 
construído coletivamente e só aí 
o projeto poderá ser realizado. As 
discussões públicas sobre o tema, 
que envolveram sociedade civil or-
ganizada e Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, levantaram 
uma série de questões fundamen-
tais, relacionadas, por exemplo, 
aos tipos de eventos, ao horário de 
funcionamento, à privacidade dos 

apartamentos lindeiros, à sombra 
projetada abaixo e a possíveis co-
nexões com construções vizinhas.

Se instrumentos legais podem 
amparar questões, a exemplo da 
gentrificação, muitas outras devem 
ser respondidas pelo projeto que, 
defendemos, deve ser escolhi-
do por meio de concurso público. 
Acreditamos na capacidade dos 
arquitetos de transformar estrutu-
ras ultrapassadas e, com um custo 
semelhante ao da demolição, não 
só o entorno poderá ser revigorado, 
mas toda a área central. Construído 
coletivamente, o Parque Minhocão 
– como um réptil antropofágico – 
será um símbolo democrático que 
irá digerir o autoritarismo. n

Construído coletivamente, o 
Parque Minhocão – como um 
réptil antropofágico – será 
um símbolo democrático que 
irá digerir o  autoritarismo
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O protagonismo do CAU
Formado pela Universidade de Brasília em 1980, o arquiteto 
e urbanista Haroldo Pinheiro está à frente do CAU/BR desde 
a sua criação

H aroldo Pinheiro teve ativa 
participação na funda-
ção do CAU/BR, do qual 

é presidente desde 2011, agora no 
segundo mandato. Nesta entrevis-
ta, ele fala sobre a importância da 
criação do Conselho para a cate-
goria, sobre a atuação da entidade 
junto às lideranças políticas no Con-
gresso Nacional, e também sobre o 
combate à “reserva técnica”.
   
Como o sr. está vivendo a experiên-
cia dessa segunda gestão? Quais 
são os cenários para a atuação  
do CAU?
Antes de tudo, é justo destacar o 
comprometimento e o empenho 
de muitas pessoas – conselheiros 
federais, estaduais e funcionários – 
nesses quatro anos e meio de CAU. 
Com muito trabalho, construímos 
um Conselho moderno e influente, 

presente em todas as unidades da 
Federação. Em 2011 tivemos uma 
ruptura radical com o antigo conse-
lho, que declarou que não atende-
ria mais aos arquitetos e urbanistas 
a partir da data da posse do presi-
dente do CAU/BR. Mas o “apagão” 
anunciado não aconteceu graças 
ao uso de tecnologias de última ge-
ração. A partir daí, construímos as 
normas fundamentais para o exer-
cício profissional, como o Código 
de Ética e Disciplina, as Tabelas 
de Honorários, as definições sobre 
as atribuições privativas de arqui-
tetos e urbanistas e sobre direitos 
autorais e simplificamos as regras 
para emissão de RRT. Desenvol-
vemos ferramentas tecnológicas 
como o IGEO, aplicando o georre-
ferenciamento no controle sobre a 
prática profissional, e o aplicativo 
MobiArq, que possibilita a partici-

HAROLDO PINHEIRO
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pação dos arquitetos na fiscaliza-
ção de más práticas profissionais. 
Criamos um fórum permanente de 
debate com as entidades nacionais 
de Arquitetura e Urbanismo e fize-
mos acordos de cooperação com 
organizações de arquitetos em Por-
tugal, Espanha, Estados Unidos, 
Inglaterra, Angola, Cabo Verde e 
com a União Europeia. Realizamos 
duas grandes pesquisas nacionais 
sobre Arquitetura e Urbanismo: o 
Censo dos Arquitetos e Urbanistas, 
que entrevistou 80 mil profissio-
nais em 2012, e a pesquisa com a 
sociedade brasileira, realizada em 
2015 pelo Instituto Datafolha em 
177 municípios brasileiros. São in-
formações que temos usado para 
aprimorar nossas ações, com foco 
no aperfeiçoamento, valorização e 
promoção do exercício profissional. 
Cito ainda o intenso diálogo que te-
mos com deputados e senadores 
do Congresso Nacional sobre os 
projetos de lei que tratam da nossa 
área de atuação. Neste ano reali-
zamos pela quarta vez o Seminário 
Legislativo de Arquitetura e Urba-
nismo, na Câmara dos Deputados, 
com a presença de centenas de 
arquitetos e vários parlamentares. 
Enfim, estamos participando da 
vida profissional não só dos arqui-
tetos, mas também das discussões 
sobre as cidades. A sociedade já 
passa a ter o CAU como referência. 
No futuro vamos colher mais e mais 
resultados deste trabalho, com um 
protagonismo cada vez maior dos 
arquitetos e urbanistas na constru-
ção das cidades. 

Em relação às reformas legislati-
vas, será possível a adoção defi-
nitiva do projeto completo para 
efeito de obras públicas, para to-
dos os tipos de licitação, inclusive 
concurso? Será possível se pensar 
na abolição definitiva do RDC?
Essa é uma batalha constante, até 
porque as investidas para que o 
Brasil continue a fazer obras sem 
o devido planejamento não param. 
O exemplo mais recente é o PLS 
555/2015, que permite às quase 
300 empresas estatais que exis-
tem contratar obras sem projetos 
por meio do RDC. Antes dele vie-
ram a MP 630 e a MP 678, sempre 
com a intenção de ampliar o uso 
do RDC. É espantoso que, mesmo 
depois de tantas suspeitas e com-
provados fracassos, o Congresso 
siga defendendo o regime de “con-
tratação integrada”, ignorando 
completamente o atual momento 
institucional que o país vive, com 
ênfase na restauração de princí-
pios éticos no tratamento da coisa 
pública. Até mesmo a construtora 
Andrade Gutierrez, ao assumir ter 
cometido “graves erros” levanta-
dos pela Operação Lava Jato e se 
comprometer a pagar R$ 1 bilhão 
em multas para manter o direito 
de continuar participando de con-
corrências públicas, apresentou 
como proposta para evitar corrup-
ção na construção civil a obrigato-
riedade de elaboração de projeto 
executivo completo antes da licita-
ção de qualquer obra. Porém, essa 
é uma questão que enfrenta mui-
tos interesses.

Tenho participado de audiências 
públicas e conversado com depu-
tados e senadores, mostrando que 
um projeto completo representa 
qualidade, economia, rapidez e 
garantia de fiscalização efetiva. 
Temos atuado em conjunto com 
IAB, FNA, AsBEA, ABEA, ABAP e 
FeNEA, e merece destaque espe-
cial a parceria frequente com o SI-
NAENCO. Menciono ainda a adesão 
nessas ações, em algumas causas, 
com o CONFEA, o SINDUSCON e a 
CBIC. Esperamos conseguir cons-
truir um consenso melhor sobre a 
questão quando recomeçar o de-
bate sobre o PLS 559, que altera a 
Lei de Licitações. Porém, também 
é muito importante que os órgãos 
públicos resgatem sua capacidade 
de planejamento, reorganizando 
equipes de arquitetos e urbanistas 
que possam medir as necessidades 
e as condições de cada obra, para 
elaborar termos de referência mais 
qualificados e supervisionar de for-
ma eficiente a produção dos proje-
tos e as licitações de obras. 

Como o CAU pode trabalhar na 
abertura de mercados educando 
e informando a sociedade sobre o 
papel do arquiteto, a qualidade e a 
abrangência de seu trabalho?
A pesquisa que realizamos com o 
Datafolha mostrou que apenas 7% 
da população economicamente 
ativa busca serviços de arquitetos 
e urbanistas. Deduz-se que nossa 
profissão passou a ser vista como 
“coisa de elite”. Talvez porque mui-
tos nos enxerguem como profissio-
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nais de grandes obras, de obras 
sofisticadas. O principal desafio, 
portanto, é desfazer junto à socie-
dade o estereótipo de que os servi-
ços dos arquitetos e urbanistas são 
caros. Estamos trabalhando para 
demonstrar que o supostamente 
“barato” – usar só desenhistas, 
mestre-de-obras ou pedreiros para 
planejar e realizar qualquer obra – 
é que sai caro. Esse foi o objetivo da 
campanha nacional que realizamos 
no Dia do Arquiteto de 2015, com 
veiculações em TV, rádio, revistas, 
cinemas, metrô e ônibus. Também 
apoiamos as iniciativas que envol-
vem assistência técnica em Arqui-
tetura e Urbanismo para habita-
ções de interesse social. Temos até 
um edital exclusivo para patrocinar 
essas ações. 
É um engano o cidadão imaginar 
que deixando de contratar o proje-
to vai economizar na reforma ou na 
construção. O custo do projeto é um 
pequeno percentual da obra. E um 

projeto bem elaborado, detalhado, 
especificado – com quantidade 
certa de materiais, com cronogra-
mas definidos para entrada e saída 
de profissionais e serviços – é que 
vai ajudar a economizar na maior 
despesa, que é a própria constru-
ção, além de resultar em um bem 
de valor patrimonial mais elevado. 
Nossa mensagem de esclareci-
mento precisa alcançar todas as 
camadas da população. Cada pon-
to percentual que conseguirmos 
somar aos 7% da sociedade que 
utilizam nossos serviços significará 
um aumento expressivo de traba-
lho para os arquitetos e urbanistas 
e, consequentemente, de qualida-
de nas nossas cidades.
Trabalhamos também para infor-
mar melhor a própria classe dos 
arquitetos e urbanistas, que muitas 
vezes não conhece todo o campo 
de suas atribuições profissionais ou 
seus direitos garantidos por lei, como 
no caso dos direitos autorais, agora 

O principal desafio, 
portanto, é desfazer 
junto à sociedade 
o estereótipo de 
que os serviços 
dos arquitetos e 
urbanistas são caros

“
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regulamentados pelo CAU/BR.  
No Dia do Arquiteto, lançamos o 
Manual do Arquiteto e Urbanista, 
material sobre a prática legal da Ar-
quitetura e do Urbanismo no Brasil 
desde o ensino, passando pela le-
gislação trabalhista e até as normas 
que regem o bom exercício profis-
sional. É um guia para a vida profis-
sional, com ilustrações do grande 
cartunista Paulo Caruso, que tam-
bém é arquiteto e urbanista.  

Como você avalia a formação e 
atuação dos arquitetos e urbanis-
tas brasileiros?
Acredito que a formação no Brasil 
é boa. Mas, como fazem os demais 
países, temos que elevar o nosso 
padrão ainda mais, para que não 
tenhamos receio dos profissionais 
que vêm buscar trabalho aqui e 
também para que possamos ir para 
qualquer país do mundo com o me-
lhor padrão de formação e prática 
profissional.
Vejam que o governo do Brasil 
orientou a abertura do comércio de 
serviços – inclusive de Arquitetura 
e Urbanismo – com os países do 
Mercosul, como Uruguai, Argenti-
na e Paraguai, e temos participa-
do de sua normatização. Também 
fizemos um acordo com a Ordem 
dos Arquitectos de Portugal para 
a fiscalização recíproca de nossos 
profissionais, com base no Tratado 
de Amizade e Cooperação assinado 
pelos governos do Brasil e Portugal 
no ano 2000. Temos ainda memo-
randos de entendimento em vias de 
conclusão com diversos outros paí-
ses da África, Ásia e Europa. 
Vale destacar que no mundo in-
teiro os arquitetos têm conselhos 
próprios. No Brasil, a situação era 
problemática até 2011, já que não 

gerenciávamos nossa própria profissão. Com o CAU, 
as coisas evoluíram, já conquistamos muitas vitórias 
e outras virão. Afinal, somos a terceira corporação de 
arquitetos no mundo, só perdendo em quantidade 
de profissionais em atividade para a Itália e Estados 
Unidos.

Qual a avaliação que o sr. faz do retorno da campa-
nha a favor da ética no que diz respeito ao combate 
à “reserva técnica”?
Desde o início, quando debatíamos a elaboração do 
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, sabíamos 
que não existiria uma maneira fácil de abordar esse 
tema, pois infelizmente essa prática se disseminou 
gravemente em nossa profissão. É natural que haja 
reações, mas precisamos enfrentá-las.
A Lei 12.378/2010 e o Código de Ética dos arquitetos 
tratam esse desvio como passível de sanções, que 
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vão da advertência à suspensão ou 
cancelamento do registro profissio-
nal. Isso já estava previsto no códi-
go de ética do nosso antigo Conse-
lho – postura presente nos códigos 
de ética da Medicina e das demais 
profissões liberais. O IAB desde 
1964 se posiciona contra essa má 
prática profissional. Em 2011, o Mi-
nistério Público de Mato Grosso do 
Sul assinou um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) com os núcleos de 
lojistas do Estado, no qual estes se 
comprometem a “não premiar, sob 
qualquer forma, mas principalmen-
te através de vantagem pecuniária 
e concessão de bens e viagens na-
cionais ou internacionais, os pro-
fissionais (engenheiros, arquitetos, 
decoradores, designers de interio-
res etc.) apenas pelo fato de eles di-
recionarem seus clientes – os con-
sumidores – a efetuar compras nas 
lojas”, sob pena de sofrerem pesa-
das multas em caso de descumpri-
mento. Ou seja: é uma prática que 
não se justifica, por ser prejudicial 
para o cliente, para a sociedade e 
para toda a classe de arquitetos e 
urbanistas, cuja imagem fica man-
chada por causa de ações de uma 
minoria. 
Decidimos colocar esse tema para 
os arquitetos e urbanistas por meio 
de uma campanha de conscienti-
zação sobre os malefícios da “re-
serva técnica”, que foi dividida em 
três fases: a primeira, direcionada 
a arquitetos e urbanistas, foi lança-
da em 2015. A segunda tem como 
alvo lojistas e estudantes. Enviamos 
ofícios às lojas de móveis e deco-
ração, às associações comerciais, 
aos professores de Arquitetura e 
Urbanismo e também ao Ministério 
Público dos Estados e do Distrito 
Federal. Já a terceira, que ainda 

não se iniciou, deverá focar a so-
ciedade, conforme deliberado pelo 
Plenário do CAU/BR. Estamos refor-
çando agora a conscientização dos 
arquitetos e urbanistas, com peças 
que mostram profissionais como 
Ruy Ohtake, Sergio Parada, Jorge 
Königsberger, Roberto Loeb e di-
versos outros colegas, voluntários, 
famosos ou não, posicionando-se 
publicamente contra a chamada 
“reserva técnica”.
Até agora, apesar de algumas rea-
ções mais barulhentas, temos rece-
bido apoio da maioria dos profissio-
nais. Nas postagens do Facebook 
temos um número infinitamente 
maior de apoios do que de críticas. 
Já recebemos manifestações de lo-
jistas e de fornecedores em apoio à 
campanha. Alguns grupos organi-
zados fizeram uma representação 
contra a campanha no Conselho 
Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (CONAR) esperando 
suspendê-la, mas o processo foi 
arquivado, por unanimidade, após 
análise dos conselheiros. 
Sabemos de escritórios que fazem 
boa arquitetura e estão fechando 
as portas, por causa de colegas que 
estão tendo esse tipo de ganho fá-
cil. Isso vicia. Mas a sociedade não 
autoriza isso e não podemos usar 
nossas atribuições indevidamente. 
Abolindo as comissões, seja no se-
tor público ou na iniciativa privada, 
faremos nossa parte para a cons-
trução de uma profissão mais res-
peitada e de um país mais limpo. n

Abolindo as 
comissões, faremos 
nossa parte para 
a construção de 
uma profissão mais 
respeitada e de um 
país mais limpo

“
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a utopia de 
artigas  
 Uma viagem no tempo através dos 

projetos residenciais unifamiliares 
do arquiteto que nasceu em Curitiba, 
mas que teve São Paulo como 
principal cenário
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a utopia de 
artigas  
 

Casa de Alfredo Domschke, 
projetada em 1974, no bairro 

Alto da Boa Vista



capa
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algumas homenagens a 
João Batista Vilanova 
Artigas (1915-1985) 
vêm sendo realizadas 

desde o ano passado, em comemo-
ração a seu centenário. Entre elas, o 
lançamento do site vilanovaartigas.
com, patrocinado pelo CAU/SP, de-
dicado a apresentar sua vida e suas 
obras, com fotografias e desenhos 
técnicos e artísticos elaborados 
pelo próprio arquiteto.

Embora tenha nascido em Curi-
tiba (PR), sua obra se concentra 
na cidade de São Paulo, onde ele 
se formou arquiteto e engenheiro 
pela Escola Politécnica da USP. A 
Móbile, então, convidou o arquiteto 
Maurício Miguel Petrosino para dis-
correr sobre o importante trabalho 
de Artigas. Em uma viagem no tem-
po, percorrendo São Paulo por seus 
projetos residenciais mais marcan-
tes e significativos.

De 1949, a Casa 
do Arquiteto II 

marca segunda 
fase nas obras 

de Artigas
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Desde sua diplomação como 
engenheiro-arquiteto – em 1937, 
pela Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo, e, posterior-
mente, como docente da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) da mesma universidade – o 
arquiteto e professor João Batista 
Vilanova Artigas (1915-1985) mos-
trou a nós, arquitetos e urbanistas, 
alguns dos possíveis caminhos a 
serem trilhados na tarefa de se fa-
zer uma Arquitetura digna num país 
em desenvolvimento como o Brasil.  

É notoriamente sabido em 
nosso meio a intensa atuação pro-
fissional, política e acadêmica de 
Vilanova Artigas. Certamente ele in-
fluenciou mais de uma geração de 
arquitetos a buscar a prática ética, 
honesta e socialmente engajada da 
profissão e a relação desta com a 
sociedade brasileira, pois ele imagi-
nava poder colaborar, por meio da 
atuação profissional e política, para 
a construção de um país mais justo.

No entanto, quais caminhos ele 
percorreu? Como se deu sua traje-
tória profissional, primeiro como 
engenheiro-arquiteto e construtor, 
depois como arquiteto que teve 
no Edifício da FAU, no campus da 
USP, sua obra-prima e resumo con-
ceitual? Como, juntamente com o 
arquiteto Oscar Niemeyer, ele se 
transformou, a partir da metade do 
século XX, na referência máxima da 
produção da Arquitetura nacional?

Essa trajetória pode ser enten-
dida pesquisando-se as diversas 
tipologias de edificações que ele 
projetou: de escolas a edifícios de 

habitação; de residências unifami-
liares a conjuntos habitacionais de 
moradias populares; de passarelas 
para pedestres a edificações para 
sindicatos e outras entidades de 
classe, ou estações rodoviárias.

Escolhemos comentar neste 
texto a produção de projetos resi-
denciais unifamiliares, pois enten-
demos estarem nessa tipologia de 
projeto de Arquitetura as primeiras 
e importantes oportunidades que 
os arquitetos têm para desenvolver 
suas ideias, treinando e aprimoran-
do o desenho pertinente para essa 
edificação, pesquisando técnicas 
construtivas diferentes e/ou inova-
doras e definindo conceitos e a es-
tética desejada.

A casa é entendida como o 
abrigo da célula de uma socieda-
de, que é a família, e tipologia de 
projeto ideal para ser utilizada, na 
medida do possível e de acordo 
com as demandas de cada família, 
como uma espécie de laboratório 
para outras possibilidades desse 
convívio familiar e o espelhamen-
to deste na sociedade em que se 
insere. Quando Artigas afirma que 
“a casa é uma cidade; a cidade é 
uma casa”, ele estabelece uma 
comparação relevante e, ao mes-
mo tempo, uma proximidade des-
ses termos e seus significados. 
Isso poderia ser aplicado entre os 
significados das palavras família e 
sociedade, ou seja, a parte indis-

Artigas projetou a Casa de José Mario Taques Bittencourt 2, no ano de 1959

Projetos de residencias unifamiliares 
do arquiteto ajudam a explicar sua 
rica trajetória

POR MAURíCIO MIGUEL PETROSINO
FOTOS: NELSON KON 
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sociável do todo. Se não na forma, 
pelo menos na essência, na com-
plexidade dessas relações entre as 
suas menores partes e destas com 
o conjunto formado por elas.

Este texto também tem a inten-
ção de humanizar o mito Artigas, 
o arquiteto tido como o mentor e 
criador da Escola Paulista de Ar-
quitetura, caracterizada pela apli-
cação racional na estrutura num 
projeto também racional de Arqui-
tetura, do uso do concreto armado, 
do aço ou de outros materiais apa-
rentes, sem disfarces ou adornos 
desnecessários, numa referência 
importante ao brutalismo do casal 
de arquitetos ingleses Alison e Peter 
Smithson. Mas como foi a produção 
arquitetônica de Artigas nessa tipo-
logia de projetos antes de ele atingir 
esse estágio de reconhecida impor-
tância intelectual e profissional? 

Ele se formou e começou a tra-
balhar com seu sócio e ex-colega 
de faculdade Duílio Marone, cons-
truindo casas modestas e outras 
de grande porte. Construiu casas 
para renda ou venda, porém mui-
tas para moradias para seus clien-
tes. No início da carreira, ele atuou 
num contexto do mercado de cons-
trução civil, que procurava subsistir 
às dificuldades da Segunda Guerra 
Mundial. Artigas projetou casas em 
estilo eclético, algumas próximas 
ao estilo neocolonial, muito ao gos-
to de parte do mercado na década 
de 1940 em São Paulo. No entanto, 
quando possível, produziu exem-
plares com referências à arquite-
tura de Frank Lloyd Wright ou Le 
Corbusier, bebendo nas fontes da 
Arquitetura organicista americana 
ou do racionalismo projetual euro-
peu até adquirir identidade própria 
na fase madura.

Selecionamos sete trabalhos de Artigas, dividi-
dos entre as três fases profissionais do arquiteto, a 
saber: 1ª fase (1937-1945), pragmatismo projetual, 
com diversidade nos aspectos formais e importante 
referência à arquitetura de Frank Lloyd Wright; 2ª fase 
(1946-1955), com influência do racionalismo de Le 
Corbusier e a aproximação formal dos projetos com a 
linguagem da escola carioca de Arquitetura moderna; 
e 3ª fase (1956-1984), de maturidade profissional, 
com a busca de novos caminhos para a Arquitetura 
nacional. Os trabalhos são os seguintes:

 » Casa do Arquiteto I (Casinha), 1942;
 » Casa de Rio Branco Paranhos, 1943;
 » Casa do Arquiteto II (1949);
 » Casa Baeta, 1956;
 » Casa Rubens de Mendonça (Residência dos   

 Triângulos), 1958;
 » Casa de José Mario Taques Bittencourt 2, 1959;
 » Casa de Alfredo Domschke (1974).

No bairro do Sumaré, a Casa Rubens de Mendonça, dos emblemáticos triângulos, 
foi projetada em 1958
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PRIMEIRA E SEGUNDA FASES
Da primeira fase, “uma fase de 

busca e experimentação projetu-
al”, de acordo com Adriana Irigoyen 
(Wright e Artigas: duas viagens; 
Ateliê Editorial; São Paulo, 2002), 
fazem parte algumas das constru-
ções mais conhecidas do repertó-
rio do arquiteto, como a Casinha 
ou Casa do Arquiteto I, projetada 
por ele em 1942 no bairro paulis-
tano de Campo Belo; a emblemá-
tica Casa Rio Branco Paranhos, no 
Pacaembu, de 1943; a casa Luiz 
Antônio Leite Ribeiro, do mesmo 
ano, na mesma rua; assim como as 
casas para Bertha Gift Steiner; Max 
Dreifuss e Hermann Hugo Scheyer, 
todas de 1940; e na Chácara Santo 
Amaro, bairro do distrito de San-
to Amaro, referências intensas à 

arquitetura organicista de Frank 
Lloyd Wright e às casas de prada-
rias, casas de campo, do mesmo 
arquiteto. É digna de nota a adoção, 
por Artigas, do conceito das casas 
usonianas, de não se ter a noção 
clássica de fachadas – todas as fa-
chadas recebiam igual tratamento 
em relação ao desenho e acaba-
mentos, sem uma hierarquização 
clara entre elas.

A segunda fase de Artigas 
(1946-1955) ocorre em meio a 
compromissos dos mais variados, 
com a intensificação de sua partici-
pação política no Partido Comunis-
ta do Brasil (PCB) e viagens à União 
Soviética. É quando ele rompe a 
sociedade com Duílio Marone e se 
aproxima da Arquitetura formalista 
da Escola Carioca de Arquitetura, 
cujo mentor é o arquiteto Oscar 
Niemeyer, seu colega de PCB.  
A afinidade político-ideológica entre 
Artigas e Niemeyer fez com que o 
primeiro desenvolvesse pesquisas 
formais ao Estilo Carioca de Arqui-
tetura moderna de projetar, numa 
combinada busca para uma lin-
guagem única para a Arquitetura 
moderna nacional. Para Artigas foi 
outra oportunidade para pesquisar 
uma possível definição de arqui-
tetura moderna paulistana e de se 
aproximar da arquitetura raciona-
lista de Le Corbusier. 

São desse período algumas ca-
sas bem conhecidas, como a resi-
dência Hans Victor Trostli, de 1948, 
no bairro de Sumaré, onde se per-
cebe a aplicação de cinco pontos 
da arquitetura de Le Corbusier. As 

casas com coberturas em asas de 
mariposas (ou borboletas), como a 
Casa do Arquiteto II, de 1949, jun-
to à Casinha, no mesmo terreno de 
Campo Belo; a casa para seu ami-
go de partido e médico José Mário 
Taques Bittencourt (a primeira), de 
1949, que muito se assemelha à 
Casa do Arquiteto II nos aspectos 
formais e volumétricos e na distri-
buição do programa de necessida-
des. Em versão compacta das duas 
casas, Artigas projetou para o bair-
ro do Sumaré a casa Juljan Dieter 
Czapski, também em 1949. Todas 
estas últimas casas já foram proje-
tadas com sistema estrutural inde-
pendente das alvenarias internas 
ou de fechamentos de fachada, o 
que liberava as fachadas para a ins-
talação de grandes caixilhos, onde 
pertinente. Desse modo, Artigas 
colocava em discussão a transpa-

Quando Artigas afirma 
que “a casa é uma 
cidade; a cidade é uma 
casa”, ele estabelece 
uma comparação 
relevante e, ao mesmo
tempo, uma 
proximidade desses 
termos e seus 
significados
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rência possível entre o interior das 
casas e as ruas onde se inseriam, 
com uma argumentação de que os 
limites entre a vida social privada e 
a pública poderiam conviver harmo-
niosamente, sem desconfianças.

TERCEIRA E ÚLTIMA FASE
A casa Olga Baeta, de 1956, 

no bairro do Butantã, é a obra que 
simboliza o início da última fase de 
Artigas, que é a de amadurecimen-
to profissional pleno. Esse evento é 
aceito pela crítica especializada 
como o marco da ruptura do arqui-
teto com o modelo de Arquitetura 
moderna, atrelado à Escola Cario-
ca de Arquitetura. Com essa obra 
Artigas pesquisa uma nova lingua-
gem para a Arquitetura no aspecto 
formal, mas, substancialmente, 
nos aspectos ligados ao partido ar-

quitetônico adotado e nas “men-
sagens” a toda a sociedade que 
essa nova Arquitetura pudesse 
passar, ou ao menos fazer a socie-
dade refletir sobre suas próprias 
condições e as relações urbanas, 
de trabalho, de produção cultu-
ral, dentre outros assuntos social-
mente relevantes.

Nessa residência, Artigas ainda 
não deixa o concreto armado to-
talmente aparente, mas o pinta de 
branco e, na disposição das formas 
espelhadas nas empenas de con-
creto das fachadas, usa o discurso 
de referência às casas de madeira 
do Paraná, seu Estado de origem. 
A solução estrutural continua inde-
pendente das alvenarias internas 
e as de vedação, incorporação ao 
seu racionalismo estrutural de Le 
Corbusier. Também na aplicação 
de referências a Frank Lloyd Wright, 

como a fluidez e continuidade espa-
ciais das salas.

Já a emblemática Casa dos 
Triângulos, a Residência de Rubens 
de Mendonça, de 1958, construída 
no bairro do Sumaré, refina a forma 
de volume de um paralelepípedo 
suspenso por pilotis, liberando o 
pavimento térreo. A estrutura é in-
dependente das alvenarias. O trata-
mento gráfico das fachadas com os 

Todos os projetos e 
obras das casas de 
Artigas são modelos 
de aplicação da 
Arquitetura apreendida 
pelo arquiteto

Fachada da Casa de Alfredo Domschke Triângulos desenhados pelo amigo Francisco Rebolo
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triângulos foi feito pelo amigo Fran-
cisco Rebolo.

A casa dos pórticos, a segun-
da casa para o amigo médico José 
Mário Taques Bittencourt, de 1959, 
é projetada e construída com um 
partido afirmativo da casa como 
modelo e reflexo da vida urbana em 
escala menor, familiar. Uma estru-
tura refinada de pórticos laterais em 
concreto armado cobre todos os vo-
lumes internos, dispostos em meios 
níveis conectados por conjunto de 
rampas que margeiam um jardim 
interno cercado por caixilhos trans-
parentes. Os caixilhos das fachadas 
frontal e posterior são painéis in-
tegrais de piso a teto e de empena 
lateral a empena lateral, abolindo 
alvenaria como elemento de fecha-
mento de fachadas.  

Devem ser citadas as casas Ma-
nuel Mendes André, de 1966, na 

Vila Mariana; a casa Elza Salvatori 
Berquó, de 1967, na Chácara Flora; 
a casa Telmo Fernandes de Aragão 
Porto, de 1968, em Perdizes; a casa 
Ariosto Martirani, de 1988, no Alto 
de Pinheiro, bem como a casa de 
Alfred Günter Domschke, de 1974, 
localizada no bairro Alto da Boa 
Vista, como exemplares emblemá-
ticos, de partidos diferentes, porém 
com propostas semelhantes de di-
álogo, ou do “não diálogo”, da casa 
com a cidade, posto que são edifi-
cações mais voltadas para dentro 
de si, para o interior do lote, como 
que evitando o contato, mesmo 
que visual e livre, com a cidade, ou, 
simbolicamente, com o momento 
conturbado da vida social pela qual 
passava o país (a ditadura militar).

Todos os projetos e obras das 
casas de Artigas são modelos de 
aplicação da arquitetura apreendi-

da pelo arquiteto, utilizadas como 
laboratórios para o desenvolvimen-
to de possibilidades diversas que, 
desde os primeiros exemplares, 
e após 76 deles construídos, nos 
permitem estudar, compreender e 
admirar essa produção específica 
que, na escala apropriada, refle-
tem as pertinentes soluções pro-
postas por Artigas para cada caso, 
para cada lote, para cada situação, 
sem repetir por uma única vez que 
fosse, os mesmos desenhos ou os 
mesmos arranjos de plantas para 
atendimento aos programas de ne-
cessidades inerentes a essa tipolo-
gia de projeto.n

Casa do Arquiteto I (Casinha), 1942Segunda casa para o amigo médico José Mário Taques Bittencourt, de 1959
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gt Meio Ambiente 

          
Meio Ambiente e 
Arquitetura o  principal objetivo da Arquitetura susten-

tável é produzir construções e edificações 
que não agridam a natureza, mas que, ao 

contrário, se adaptem às suas condições, tirando o 
melhor proveito delas. Atualmente, este é um dos 
grandes desafios dos arquitetos e urbanistas.

Dentro deste objetivo geral, vários foram os te-
mas que mobilizaram o GT Meio Ambiente em 2015, 
entre os quais destacamos o acompanhamento 
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dos projetos de leis que estão em 
votação no Congresso Nacional; a 
questão dos mananciais urbanos; 
o problema da sustentabilidade em 
Arquitetura e Urbanismo; os desa-
fios colocados pelo COP 21 (Confe-
rência da ONU para o clima); e uma 
perspectiva sobre as boas práticas 
ambientais para 2016. Para todos 
esses temas foram produzidos Bo-
letins Informativos, publicados no 
site do CAU/SP.  

Por considerar esses temas 
os mais relevantes do ano, o GT 
Meio Ambiente procurou estudá-
-los e produzir sínteses de modo 
a fomentar cada vez mais a parti-
cipação de arquitetos e urbanistas 
na construção de cidades mais 
sustentáveis, questão vital para o 
futuro da humanidade e mesmo do 
planeta. De toda forma, continua-
mos estudando a questão ambien-
tal com o objetivo de estabelecer 
o que é mais importante hoje na 
prática profissional dos arquitetos 
e urbanistas para enfrentá-la. 

Gostaríamos de contar com a 
participação de nossos pares para 
dinamizar ainda mais os nossos 
Boletins. Sugerimos enviar por e-
-mail (gt@causp.gov.br) um texto 
de uma lauda e uma foto de ações 
e/ou projetos bem sucedidos nas 
atribuições dos arquitetos e urba-
nistas ligadas ao meio ambiente. 
Os temas devem estar de acordo 
com as atribuições profissionais, 
publicadas na Lei 12.378 de 2010 
- Art.2º, § único, inciso XI - do Meio 
Ambiente, Estudo e Avaliação dos 
Impactos Ambientais, Licencia-
mento Ambiental, Utilização dos 
Recursos Disponíveis e Desenvolvi-
mento Sustentáveis. n

Titulares: 
Telma Terezinha Souza 
Ribeiro, Eduardo Trani, 
Mirtes Maria Luciani, 
Paulo André Cunha Ribeiro e 
Sergio Baldi – Licenciado

Substitutos: 
Elisete Akemi Kida – Em 
exercício de titularidade e 
Fabricio Ribeiro dos 
Santos Godoi



gt Arquitetura Paisagística

Por que um 
Arquiteto Paisagista?

“Há sempre a necessidade de não cortar os tênues laços 
que nos ligam à natureza. Meio que inconscientemente, 
sabemos que este vínculo é indispensável para manter 
uma conexão com a própria vida” (Roberto Burle Marx)

o   arquiteto paisagista é um 
profissional especializado 
em estabelecer conexões 

entre o natural e o construído, em 
criar soluções para situações espe-
cíficas que contribuem para melho-
rar a qualidade de vida de todos, 
seja na área urbana ou rural. Em 
seus projetos, ele tem a condição de 
manipular a complexidade ecológi-
ca, econômica e social de cada lugar 
para enfrentar os inúmeros proble-
mas cotidianos, advindos do padrão 
brasileiro de urbanização.

Apesar das causas das mu-
danças climáticas extrapolarem as 
fronteiras das cidades ou mesmo de 
países, o arquiteto paisagista pode 
ajudar a mitigar os seus efeitos noci-
vos, como aumento da temperatura, 
secas ou inundações – efeitos sen-
tidos intensamente em metrópoles 
como São Paulo tanto quanto em inú-
meros outros municípios brasileiros. 
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Com o entendimento abran-
gente que lhe é necessário, o ar-
quiteto paisagista, mesmo em in-
tervenções pontuais, pode buscar 
em seus projetos uma maior per-
meabilidade do solo para favorecer 
a recarga hídrica e minimizar inun-
dações, usar vegetação adequada 
para arborização, favorecer siste-
mas de lazer e recreação, corredo-
res de circulação de veículos e pe-
destres, bem como explorar novas 
modalidades de jardins urbanos, 
como tetos e paredes verdes, recu-
perar áreas degradadas e integrar 
a coleta das águas de chuvas e o 
tratamento das águas cinzas, entre 
tantos outros exemplos de ações 
que lhe competem.

Além de projetar e implemen-
tar soluções integradas entre as 
necessidades técnicas, ambientais 
e estéticas, variando de pequenos 
espaços a praças, parques, setores 
urbanos e mesmo grandes áreas 
rurais, o arquiteto paisagista está 
preparado para mediar relações 
entre diversos profissionais envol-
vidos em operações urbanísticas 
ou ambientais, como engenheiros, 
geógrafos, geólogos, agrônomos, 

biólogos entre outros, já que os pro-
jetos de Arquitetura Paisagística 
têm a capacidade de expressar e 
comunicar em sínteses criativas os 
diversos “inputs” dessas áreas.  

Dada essa capacidade de propi-
ciar prazer com ambientes agradá-
veis, favoráveis à fauna, ao convívio 
das pessoas, nos quais a vegetação 
cumpre papel fundamental median-
te a exuberância de suas folhas, flo-
res e aromas, a pergunta a se fazer 
deveria ser invertida: por que não 
um arquiteto paisagista? n

Titulares: 
Sergio Marin de Oliveira, 
André Tostes Graziano, 
Fernando Zambeli, 
Juliana Ayres Montebelo e 
Paulo Renato Mesquita Pellegrino

Substitutos: 
Ana Maria Boverio Alves e 
Suzel Marcia Maciel
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gt Patrimônio Histórico

Estação da Luz –SP
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Em defesa do Patrimônio 
Histórico ameaçado
o   GT Patrimônio Histórico 

do CAU/SP está empe-
nhado em elaborar ações 

para reafirmar a atribuição privativa 
do arquiteto e urbanista em traba-
lhos técnicos de projeto e execução 
de obras que visam à preservação, 
segurança e proteção do patrimô-
nio histórico, arquitetônico e urba-
nístico do Estado.

De acordo com a Resolução nº 
51 CAU/BR, estabelecemos no GT 
uma discussão sobre as responsa-
bilidades profissionais que exigem 
formação especializada na área 
de Patrimônio Histórico e Cultural. 
Três exemplos recentes de ocor-
rências de incêndios em imóveis 
tombados de São Paulo evidenciam 
a má conservação e a falta de ma-
nutenção de referências significati-
vas do patrimônio paulista.

Em 2010 um incêndio destruiu 
parte do acervo do Instituto Butan-
tan, com perda de grande parte da 
coleção de serpentes e animais pe-
çonhentos. O Instituto, formado por 
um conjunto arquitetônico do final 
do século XIX, tem vários pavilhões 
erguidos em sistemas construtivos 
diversos, antigos e contemporâne-
os, o que exige a presença de arqui-
teto especializado para a seguran-
ça e o restauro adequados. 

Em novembro de 2013 outro 
incêndio atingiu o auditório Simon 
Bolívar do Memorial da América La-
tina, projetado por Oscar Niemeyer, 

destruindo parte das fachadas en-
vidraçadas, todos os equipamentos 
cênicos, instalações, e bens artísti-
cos agregados. Mas a estrutura de 
concreto armado abobadada que 
define a arquitetura do auditório 
resistiu e ficou sem deformação 
externa aparente. Internamente 
houve perda total de equipamentos 
de luz, som, cênica, assim com a 
destruição das instalações prediais 
e do ar condicionado. Foi também 
destruída uma tapeçaria de Tomie 
Ohtake. Hoje, o auditório foi prati-
camente restaurado.

Finalmente, o trágico incên-
dio que, em dezembro de 2015, 
destruiu parcialmente o Museu da 
Língua Portuguesa, instalado no 
edifício histórico da Estação da Luz 
em São Paulo, imóvel reconhecido 
como patrimônio nacional. Este 
último sinistro nos levou a direcio-
nar os trabalhos do CAU/SP para 
possíveis ações em relação a ins-
tituições que ocupam edifícios de 
valor histórico. O GT reconheceu a 
necessidade de o CAU/SP definir 
ações de orientação, fiscalização 
e manutenção de profissionais ar-
quitetos, especializados no trato do 
patrimônio histórico.

Foram várias as causas desses 
incêndios. Em primeiro lugar, a falta 
de normas mais rígidas de preser-
vação dos bens culturais, além de 
medidas de precaução. Também 
vale mencionar o uso inadequado 

dos imóveis; a falta de vigilância e 
de sistema de equipamentos de se-
gurança; a tolerância a atividades 
inadequadas; instalações artísti-
cas temporárias construídas com 
madeira e materiais combustíveis, 
além de falta de arquitetos respon-
sáveis pelo trabalhos de conserva-
ção do imóvel.

Em conjunto com a Diretoria 
Técnica do CAU/SP o GT Patrimô-
nio Histórico está buscando promo-
ver um encontro sobre a segurança 
de edifícios de interesse histórico, 
evento que contará com a parti-
cipação efetiva de técnicos inte-
ressados, além da presença dos 
técnicos vinculados ao Corpo de 
Bombeiros. n 

Titulares: 
Carlos Alberto Palladini Filho, 
Cassia Regina Carvalho de Magaldi, 
Dilene Zaparoli, 
Eurico Pizão Neto e
Walter Pires 

Substitutos: 
José Antonio da Silva Quaresma e 
João Manuel Verde Santos
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gt Exercício Profissional

trabalho levado a sério
o GT Exercício Profissional 

tem concentrado a sua 
atuação nos seguintes 

tópicos: Tabela de Honorários; Lei 
11.888, que regulamenta a presta-
ção de Assistência Técnica às famí-
lias carentes para a construção de 
moradias; NBR 16.280, que regula-
menta a realização de Manutenção 
e Reforma em condomínios; NBR 
15.575, também conhecida como 

Norma de Desempenho, que estabelece parâmetros 
para o desempenho das edificações.

A partir deste foco, o GT estabeleceu uma agenda 
de trabalho com o objetivo de disseminar entre os co-
legas e a sociedade em geral as informações contidas 
nestes documentos.

Com relação à Tabela de Honorários, o GT já rea-
lizou no ano passado um workshop com contratantes 
do setor público para explicar a estrutura da Ta-
bela e o funcionamento do aplicativo, disponível em  
http://honorario.caubr.gov.br, que permite aos pro-
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fissionais calcularem automatica-
mente os seus honorários. Neste 
ano, pretendemos ainda ampliar 
nosso raio de ação, realizando 
atividades com o objetivo de criar 
multiplicadores capazes de disse-
minar este conhecimento.

Com relação à Lei de Assistência 
Técnica, estamos verificando a pos-
sibilidade de estabelecer parcerias 
com agentes dos setores público e 
privado para criar programas especí-
ficos para a atuação dos arquitetos. 
Uma possibilidade que tem chama-
do a atenção do GT é a possibilidade 
de serem criados programas para 
recém-formados em parcerias com 
faculdades de Arquitetura.

Com relação à Norma de Ma-
nutenção e Reforma, o GT está 
estruturando, em parceria com 
instituições que atuam no mer-
cado imobiliário, um programa de 
apoio aos síndicos dos condomí-
nios residenciais de São Paulo, 
foco principal dessa norma. A ideia 
é promover palestras divulgando o 
conteúdo da NBR 16.280 e aler-
tando para o risco de se realizarem 
reformas sem a contratação de 
arquitetos capacitados para de-
senvolver os projetos e acompa-
nhar a execução das obras.

Já com relação à Norma de De-
sempenho, a proposta é desenvol-
ver um programa de capacitação 
dos colegas, não apenas divulgan-
do o conteúdo da NBR 15.575, 
mas também realizando ações para 
a revisão e readequação dos pro-
cessos tradicionais de desenvolvi-
mento dos projetos nos escritórios 
de Arquitetura. n

Titulares: 
Eduardo Sampaio Nardelli, 
Francisco Marsicano Guedes, 
Sergio Pastana Righetto, 
João Carlos Correia e 
Maurilio Ribeiro Chiareti

Substitutos: 
Roberto Nery e 
José Luiz Tabith Junior
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gt Arquitetura de Interiores

o arquiteto e a 
Arquitetura de Interiores

E ntende-se por Arquitetu-
ra de Interiores o conjunto 
de atividades relacionadas 

com o planejamento e projeto apli-
cados aos ambientes, envolvendo 
soluções estéticas e funcionais que 
promovem intervenções nas carac-
terísticas dos espaços.

As intervenções compreendem 
alterações de ordem estrutural, ou 

não; modificações de layouts; aca-
bamentos; pisos; tetos; alvenarias 
e divisórias; assim como nas insta-
lações prediais e condições de con-
forto ambiental. Essas atividades, 
se executadas separadamente, in-
terferem no resultado harmônico do 
conjunto arquitetônico.

Nenhuma dessas obras ou ser-
viços poderá ter início sem o corres-
pondente RRT (Registro de Respon-
sabilidade Técnica), documento 
que atesta a responsabilidade do 
arquiteto e urbanista pelo serviço 



49

     Julho n Agosto 2016

técnico prestado e valida o contrato 
entre as partes, caracterizando di-
reitos e obrigações. 

A legislação assegura somente 
aos arquitetos e urbanistas, diplo-
mados e habilitados – observa-
das as demais exigências legais, o 
exercício dessa profissão, que res-
pondem civil e criminalmente pelo 
serviço prestado, sendo fiscaliza-
dos pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo.

Ao arquiteto e urbanista com-
pete, além da elaboração de proje-
tos, avaliar a construção existente 
e seus projetos originais, atender a 
legislação vigente (inclusive a NBR 
16.280 da ABNT), executar e fisca-
lizar a obra ou serviço. A contrata-
ção de uma pessoa ou empresa não 
habilitada para a execução desses 

serviços gera consequências para o 
contratante, que assume a respon-
sabilidade por acidentes ou pro-
blemas técnicos e responde civil e 
criminalmente pelos mesmos.

Importante esclarecer que as 
atividades desenvolvidas pelo de-
signer de interiores ou decorador 
são complementares às do arqui-
teto, podendo ser compartilhadas 
no âmbito da especificação dos 
elementos que integram os espaços 
construídos, tais como mobiliário, 
objetos decorativos, equipamentos, 
comunicação visual, pinturas e tex-
turas, desde que não interfiram na 
estrutura e na arquitetura do edifí-
cio, interna e externamente. n

Titulares: 
Denise Guarezzi, 
Luis Antonio de Paula Nunes, 
Monica Madalena Frias Louzada, 
Nancy Laranjeira e  
Roberto Carlos Spina

Substitutos: 
Daniele Stancati e 
Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.
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regionais

CAU ItInErAntE 
leva o Conselho aonde 
o profissional está

Desde o lançamento, em maio, 
a ação já percorreu 19 cidades 

do interior de São Paulo

CAU ITINERANTE em São Carlos
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E m um Estado do tamanho 
de São Paulo, estar próximo 
aos profissionais é um de-

safio que o CAU/SP tem cumprido 
a partir da atuação de suas dez se-
des regionais. Para complementar 
esse esforço, o Conselho lançou em 
2016 o projeto CAU ITINERANTE – 
um esforço conjunto das gerências 
regionais para se aproximar ainda 
mais dos profissionais paulistas.

A coleta de dados para produ-
ção da Identidade Profissional, a 
orientação para o uso do SICCAU 
e a divulgação do Código de Ética 
do CAU/BR, bem como a realização 
de cursos e palestras são parte da 
gama de serviços oferecida nestas 
“caravanas” do CAU/SP pelo inte-
rior do Estado.

A ação já percorreu 19 cidades 
do interior de São Paulo, desde o 
lançamento em maio, passando 
por Marília (24/05), Praia Gran-
de (24/05), Itu (31/05), Barueri 
(02/06), Taubaté (02/06), Votupo-
ranga (02/06), São Carlos (03/06), 
Suzano (07/06), Tupã (07/06), Jun-
diaí (07/06), Araraquara (20/06), 
Guarulhos (21/06), Araçatuba 
(28/06), Ribeirão Pires (28/06), 
Americana (05/07), Assis (05/07), 
Botucatu (11/07), Piraju (13/07) e 
Cruzeiro (19/07). 

As Associações de Arquitetos e 
Urbanistas têm oferecido estrutura 
e apoio ao CAU/SP para a divulga-
ção e realização das atividades. 

Acompanhe no site do CAU/SP 
o calendário do CAU ITINERANTE. n CAU ITINERANTE em Araraquara

Regionais de Santos e São José dos Campos 
têm novo endereço

Para melhor atenderem aos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo, as sedes regionais de Santos e São José dos 
Campos ganharam novos endereços.
Em São José dos Campos, a representação local do CAU/SP 
está agora no Jardim São Dimas (centro): 
Edifício Executive Offices
Rua Paraibuna, 811 – Sala 1610
Já em Santos, a sede foi transferida para o bairro do Gonzaga: 
Edifício Vistamar Premium Offices
Rua Alexandre Herculano, 197 – 10º andar
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concurso

CASA dA SUStEntABILIdAdE

1º PRÊmIO – PROJETO: 55
Autor: Matheus Marques Rodrigues Alves
Coautores: Ricardo Felipe Gonçalves e Marcus Rosa
Consultora: Tássia Helena Teixeira Marques
São Paulo – SP
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Com o apoio da prefeitura de Campinas por meio da Secretaria Municipal do 
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o concurso realizado 
pelo IAB – Instituto Brasileiro de Arquitetos para eleger a melhor solução 
arquitetônica para a Casa da Sustentabilidade, localizada no Parque Taquaral, 
teve 237 trabalhos inscritos. Além dos três projetos vencedores, também foram 
selecionados alguns projetos com menção honrosa e destaque.
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concurso

2º PRÊmIO – PROJETO: 131
Autor: Luís Mauro Freire.
Coautores: Henrique Fina, Marcelo Luís Ursini, Maria do Carmo Vilariño e Jonathas Magalhães da Silva.
Colaboradores: Zula Matias e Ricardo Guerra Florez.
Consultores: Mirtes Luciani e Hélio Olga de Souza Jr.
São Paulo – SP
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3º PRÊmIO – PROJETO: 59
Autores: Tais Cristina da Silva, Cassio Oba Osanai, Gabriel Cesar e Santos 
e Paulo Roberto dos Santos.
Consultores: Miguel Brazão e Luis Almeida
São Paulo – SP
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concurso

mENçÃO HONROSA – 
PROJETO: 41
Autor: Renato Dal Pian
Coautora: Lilian Dal PIan
Colaboradores: Carolina Tobias e 
Luis Taboada
Consultor: Ernani Peruzzo
São Paulo – SP

mENçÃO HONROSA – 
PROJETO: 84
Autor: Rafael Gazale Brych.
Coautores: Alexandre Hepner e 
João Paulo Payar.
Colaboradores: Felippe Duca e 
Pedro Barretto Veiga.
Consultores: Eleazar Hepner.
São Paulo – SP

mENçÃO HONROSA – 
PROJETO: 100
Autor: Arthur Eduardo Becker Lins.
Coautores: Caique Schatzmann, 
Eduardo Leite Souza, Felipe Cemin 
Finger, Gustavo Prado Fontes e 
Vitor Sadowski.
Colaborador: David Sadoeski.
Consultor: Rovy Pessoa Ferreira.
Florianópolis – SC

mENçÃO HONROSA – 
PROJETO: 138
Autor: Pedro Ivo Cordeiro Freire.
Coautor: Simon Le Rouic.
Colaboradores: Camille Reis e 
Marina P. Smit.
Consultores: Tien-Hung Hwang – 
Moz Paysage.
São Paulo – SP



57

     Julho n Agosto 2016

mENçÃO HONROSA – 
PROJETO: 221
Autor: Nonato Veloso.
Coautores: Luciana Saboia, Bruno 
Campos e Cláudia Amorim.
Colaboradores: Hugo Aragão e 
Mateus Reis.
Consultores: Anna Albano, Sahra 
Lemos, Ricardo Trevisan, Paula Farage, 
Veridiana Goulart e João Walter.
Brasília – DF

DESTAQUE – PROJETO: 49
Autor: Lucas Fehr
Coautor: Guilherme Lemke Motta
Consultores: Karyn Rodrigues, 
Bruno Scalet, Gabriele do Rosario, 
Dyego Digiandomenico e 
Henrique Fischer.
Equipe: Alice Torres, Bruna Aoki, 
Pedro Pasquali e Pedro Lindenberg.
São Paulo – SP

DESTAQUE – PROJETO: 79
Autor: Maria Cristina Motta, João 
Rangel Crissiuma e Luis Eduardo 
Loiola.
Colaboradora: Gabriela Lira Dal Secco.
Consultores: Marco Passarelli, Ricardo 
Cardim, Camila Schmidt, Virginia Dias 
Azevedo Sodré, Alvaro Diogo Sobral 
Teixeira e Alan Dias.
São Paulo – SP

DESTAQUE – PROJETO: 81
Autores: Leonardo Shieh, Jörg 
Spangenberg, Leandro Ishioka, 
Ricardo Cubellas Azevedo e Shieh 
Shueh Yau.
Colaboradora: Priscila Dianese.
São Paulo – SP
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ponto de vista

Planejar é preciso

Uma grande gama de pesquisas 
e diagnósticos forma a base 
do trabalho dos planejadores. 

No planejamento de transportes, por 
exemplo, as boas técnicas são ampla-
mente baseadas em informações quan-
titativas objetivas, obtidas por meio de 
pesquisas.

As Pesquisas Origem-Destino são 
o principal insumo de planos e projetos 
da mobilidade urbana. Inserem-se na 
primeira fase do levantamento de dados 
para o planejamento de transporte, que 
envolve também a montagem de planos 
de expansão e estudos de rede prioritá-
ria; os estudos de simulação, projetos 
funcionais, estudos de impacto da rede 
e de benefícios sociais e o monitora-
mento do impacto urbano e social, do 
sistema integrado. 

A Pesquisa OD fornece informa-
ções que permitem conhecer o padrão 
de deslocamentos das pessoas nas áre-
as urbanas, a distribuição espacial dos 
fluxos de viagem e suas relações com as 
atividades que as motivam – trabalho, 
educação, lazer, saúde e outras. Proje-
tando-se essas variáveis, prevê-se com 
suficiente precisão os fluxos futuros. 

Na Região Metropolitana de São 
Paulo, a Pesquisa OD é realizada a cada 
10 anos, desde 1967 e o Metrô de São 
Paulo realizará a sexta edição em 2017. 
O território pesquisado é dividido em 
mais de 500 zonas urbanisticamente 
homogêneas. O plano amostral da pes-
quisa busca representar corretamente 
a estratificação socioeconômica das fa-
mílias em cada zona OD. 

Em 2017, devem ser visitados 
mais de 30 mil domicílios, onde serão 
entrevistados todos os moradores e 
mapeados os deslocamentos de cada 
um. Ainda serão realizadas contagens 

classificadas de veículos e entrevistas 
com ocupantes em uma amostra des-
ses veículos nas rodovias de acesso à 
RMSP, na etapa chamada de Pesquisa 
na Linha de Contorno. O resultado final 
é um panorama padrão de viagem da 
população da RMSP, que permitirá 
alimentar os modelos matemáticos de 
simulação de demanda, além de sub-
sidiar os estudos de planejamento com 
as informações de número de viagens, 
modos utilizados, motivos e tempos 
despendidos nos deslocamentos. Tudo 
isso relacionado ao perfil socioeconô-
mico das famílias, fator que influencia 
fortemente as estratégias e padrões de 
deslocamento das pessoas.

A qualidade das Pesquisas OD 
elaboradas pelo Metrô é reconhecida 
internacionalmente. E um arquiteto à 
frente disso é perfeitamente adequado 
à sua capacitação profissional. Seu co-
nhecimento auxilia no estabelecimen-
to de estratégias lógicas a partir de um 
conjunto de informações e saber usu-
fruir deste conjunto para o desenho de 
planos de transporte ambientalmente 
sustentáveis e coerentes com a reali-
dade urbana onde se inserem. 

O planejamento de transportes é 
atividade multidisciplinar. Mas a ex-
pertise que o arquiteto adiciona à rea-
lização da pesquisa e os ensinamentos 
que esta fornece para seu aprofun-
damento na profissão são o principal 
benefício, portanto, da presença do 
arquiteto nesta atividade, que ganha 
força, ademais, com sua integração na 
equipe multidisciplinar. n

* Chefe do Departamento de Estudos Urba-
nos e Avaliação de Transporte na Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô

As Pesquisas 
Origem-Destino 

são o principal 
insumo de planos 

e projetos da 
mobilidade urbana

Arq. Urb. JEANNE 
mETRAN*

“
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olhar do arquiteto
FOTOS: CARLOS AMÉRICO KOGL 
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ouvidoria

ouvidos atentos

a Ouvidoria do CAU/SP foi 
criada em fins de 2014 e 
passou a funcionar ple-

namente em abril de 2015, quan-
do ocorreu a transferência total do 
acesso ao Canal da Ouvidoria do 
CAU/BR, pelo qual eram encami-
nhadas as solicitações. 

A partir daquele mês, depois 
do treinamento proporcionado pela 
Ouvidoria do CAU/BR, todas as de-
mandas com origem em São Paulo 
passaram a ser transferidas para 
nossa Ouvidoria. Desde então, atuá-
vamos como mais um canal de aten-
dimento, em segunda instância, das 
muitas demandas encaminhadas 
diariamente ao Conselho. 

As solicitações são feitas por 
meio de e-mails, telefone, visita ao 
CAU e, principalmente, pelo Canal 
da Ouvidoria, sendo analisadas e 
respondidas por nossa equipe de-
pois de consulta às áreas técnicas 
diretamente relacionadas com os 
temas em questão. O compromis-
so, sempre, é de atuar como porta-
-voz dos colegas e demais cidadãos 
que nos procuram, buscando es-
clarecer, intermediar e colaborar 
no aprimoramento dos serviços 
prestados pelo CAU/SP.

Algumas das mensagens re-
cebidas demandam demoradas e 
difíceis negociações junto às áreas 

administrativas na busca do en-
tendimento e solução. Em alguns 
casos, chega a provocar medidas 
que alteram posturas ou decisões 
técnicas. Dessa forma, a Ouvidoria 
pode ser importante colaboradora 
na busca da excelência que deve, 
sempre, ser o objetivo do Conselho.

Ao longo de 2015, recebemos 
e atendemos cerca de 700 deman-
dantes. Esperamos ter colaborado 
no encontro das melhores soluções, 
sempre que possível, para cada 
uma das questões apresentadas. 

Uma grande parcela das de-
mandas é constituída por denún-
cias variadas, algumas anônimas, 
que envolvem desvios éticos de 
profissionais ou decisões e pro-
cedimentos, sobretudo de órgãos 
públicos, que causam prejuízo à 
categoria. Além de prestar esclare-
cimentos, a Ouvidoria procura sem-
pre encaminhar a demanda às ins-
tâncias cabíveis, para que possam 
trazer soluções.

Algumas questões sazonais 
provocaram intensas manifesta-

POR AFFONSO RISI, OUVIDOR DO CAU/SP

Ouvidoria do CAU/SP 
passou a funcionar 
plenamente em abril 
de  2015 e até o fim do 
mesmo ano foram 
recebidas e atendidas 
cerca de 700 demandas
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ções, como foi o caso da multa para 
os que deixaram de votar nas elei-
ções de 2014, quando a Ouvidoria 
teve papel relevante na decisão do 
CAU/BR de dilatar o prazo de justifi-
cação e reduzir o valor cobrado. 

Também fomos bastante so-
licitados por ocasião da crise no 
sistema de saúde provocada pela 
suspensão dos serviços da Unimed 
Paulistana, quando intermediamos 
a procura de alternativa que fosse 
capaz de atender aos colegas.

A atividade mais frequente, en-
tretanto, vem se concentrando na 
busca de superação das frequen-
tes dificuldades encontradas, infe-
lizmente, no acesso e utilização do 
importantíssimo instrumento que é 
o SICCAU, onde o colega registra 
e obtém os muitos documentos e 
procedimentos necessários a suas 
atividades. 

Temos contado com boa cola-
boração dos quadros técnicos do 
Conselho, buscando tornar mais 
eficientes e adequados os proce-
dimentos para obtenção de ates-

tados, CAT, RDA, documentos tão 
necessários à prática da profissão, 
mas ainda, em certas situações, de 
difícil obtenção. 

Outra questão que vem preocu-
pando arquitetos, urbanistas e en-
genheiros refere-se à aplicação das 
Resoluções 21 (atividades comparti-
lhadas) e 51 (atividades privativas), 
das quais se pede uma definição 
mais clara das chamadas “áreas de 
sombreamento” ou de superposi-
ção de atividades, para que não se 
rompa a tradição de harmonia entre 
profissionais que sempre atuaram 
de forma complementar.

A Ouvidoria não tem, natural-
mente, poderes executivos e fun-
ciona como instância à qual cabe 
analisar e encaminhar as manifes-
tações recebidas para os departa-
mentos capazes de lhes dar o de-
vido tratamento. Das cerca de 700 
demandas recebidas pela Ouvido-
ria paulista em 2015, pouco mais 
de uma dezena ainda não podem 
ser consideradas plenamente aten-
didas ou concluídas, pois aguar-

dam deliberação de outras instân-
cias. Permanecem, enquanto isso, 
na pauta da Ouvidoria, que acom-
panha a tramitação para poder dar 
notícia ao demandante.

A partir de fevereiro, a Ouvido-
ria participou, ao longo do ano, das 
Reuniões Plenárias de Conselhei-
ros e de todas as Reuniões Ordiná-
rias de Diretoria, além de ter estado 
presente em Seminário Nacional 
Técnico do CAU, em Brasília (mar-
ço), e de inúmeras reuniões técni-
cas ocorridas na sede do Conselho, 
em São Paulo.

Ainda há muita coisa a alterar e 
melhorar na atuação do Conselho e 
são sempre bem-vindas as muitas 
sugestões que recebemos nesse 
sentido, sobretudo dos colegas. A 
Ouvidoria do CAU/SP estará sem-
pre pronta a participar do processo 
de construção e aprimoramento do 
Conselho. n
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ARQAmAzONIA 2016

Estão abertas as inscrições para o 9º Prêmio 
AsBEA de Arquitetura, que vai premiar os 
melhores projetos arquitetônicos brasileiros, 
visando a valorização da criatividade e a 
inovação dos arquitetos do país. O prazo 
vai até 10 de setembro. A premiação está 
dividida em 8 categorias e cada escritório 
pode concorrer em até 3 temas. 
www.asbea.org.br

Manaus sediará a 2ª edição do Congresso 
Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade 
na Amazônia – II ARQAMAZONIA, de 14 a 
16 de setembro. O objetivo geral do evento 
é refletir e propor modelos urbanos e 
arquitetônicos sustentáveis na Amazônia.
www.arqamazonia2016.com.br 

GREENBUILD CONFERENCE & EXPO

Considerado um dos mais importantes eventos de construção 
sustentável do mundo, de 5 a 7 de outubro, em Los Angeles. A 
Delegação Oficial Brasileira, a cargo da Arq Tours, tem o apoio do 
CAU/BR. Além de participar da feira, os integrantes também farão 
visitas técnicas a empreendimentos em LA e San Francisco.  
www.arqtours.com.br






