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1. PARA TODAS E TODOS 

1.1. Equidade de Gênero e de Raça
1.1.1. Criar comissão especial de Equidade de Gênero e Raça no CAU/SP, com base nos termos já acordados 
no CAU/BR ;
1.1.2. Propor estratégias para efetivação da equidade de gênero e raça na profissão; 
1.1.3. Promover ações de combate às desigualdades na sociedade, enfatizando a função social da Arquitetura 
e Urbanismo; 
1.1.4. Ampliar políticas de alcance social do Conselho,  contemplando todas, todos e todes profissionais da 
Arquitetura e Urbanismo;  
1.1.5. Criar processos de validação da autodeclaração de raça/cor para concursos, considerando o pluralismo 
e critérios rigorosos no processo de avaliação dos Termos de Autodeclaração. 
1.2. Ciclo de Vida  
1.2.1. Criar comissão especial de ciclo de vida para propor estratégias de atuação, levando em consideração 
as diferentes etapas da vida profissional: juventude, maturidade, terceira idade e aposentadoria; maternidade e 
paternidade;
1.2.2. Considerar os ciclos de vida nas ações do conselho, trabalhando para a inclusão de jovens arquitetos e 
pessoas com deficiência e pela equidade de gênero e raça.
1.3. Exercício e Valorização Profissional 
1.3.1. Melhorar e consolidar concursos no Conselho, simplificando os editais de fomento e criando eixos 
temáticos claros e permanentes, de modo a responder demandas da sociedade com qualidade e de forma 
propositiva; 
1.3.2. Criar sistemáticas de valorização de boas práticas profissionais;
1.3.3. Revisar/ simplificar a Tabela de Honorários do CAU e propor mecanismos para sua aplicação efetiva;
1.3.4. Mediar a relação entre escritórios de arquitetura e as empresas fabricantes de softwares utilizados na 
prática profissional buscando facilitar sua aquisição;
1.3.5. Criar ações para contenção da precarização do trabalho, a exemplo da prática de projetos gratuitos, para 
ampliação do trabalho formal na profissão, para valorização do profissional docente, entre outros;
1.3.6. Discutir a viabilidade da inclusão dos serviços de Arquitetura e Urbanismo na relação de atividades 
permitidas para registro como Microempreendedor Individual (MEI);
1.3.7.Trabalhar para diminuir as alíquotas de impostos das empresas de Arquitetura  e Urbanismo;
1.3.8. Discutir o compartilhamento de atribuições com outros profissionais correlatos, tais como engenheiros, 
técnicos de edificação etc, para uma atuação mais integrada com melhores resultados para a sociedade; 
1.3.9. Fomentar o fortalecimento dos corpos técnicos de órgãos públicos, promovendo discussões para 
melhor remuneração e condições de trabalho dos profissionais arquitetos e urbanistas . 
1.4. Ética e Fiscalização profissional
1.4.1. Otimizar a fiscalização do conselho, ampliando as ações orientativas e melhorando as ferramentas de 
ação, por meio do desenvolvimento e formação dos recursos humanos;
1.4.2. Ampliar o espectro de atuação da fiscalização, direcionando para novas áreas como editais de 
concursos, licitações etc; 
1.4.3. Propor ao CAU/BR um Fórum Nacional de Fiscalização, reunindo as comissões estaduais para a criação 
de um Plano Nacional de Fiscalização e  contribuindo na revisão e elaboração das resoluções pertinentes;
1.4.4. Reavaliar o Plano de Fiscalização do CAU/SP, ouvindo todas as partes envolvidas no processo para sua 
consolidação;
1.4.5. Discutir o Código de Ética e Disciplina, buscando revisão e adequação às atuais demandas da classe e 
da sociedade;
1.4.6. Discutir a questão da reserva técnica (R.T.) na prática profissional.
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2. CRIANDO PONTES

2.1. Comunicação

2.1.1. Criar pesquisas periódicas para conhecer o perfil e demandas dos e das profissionais da Arquitetura e 
Urbanismo, considerando a representação racial, regional e social;

2.1.2. Democratizar as decisões e demandas institucionais: 

2.1.2.1. Criar mecanismos para ampla participação em processos decisórios acerca de grandes temas 
e da destinação dos recursos, por meio da obrigatoriedade de consulta pública, tipo plebiscito;

2.1.2.2. Implementar mecanismos que possibilitem uma comunicação dinâmica e inovadora das 
pautas do CAU, por meio de plataforma participativa para recebimento de propostas e demandas dos e 
das profissionais da Arquitetura e Urbanismo;

2.1.3. Melhorar a divulgação pública das atividades do CAU/SP e do CAU/BR para a sociedade civil, incluindo 
campanhas locais  e criação de eventos de participação pública;

2.1.4. Ampliar programas de divulgação, conscientização e debate acerca do papel social do arquiteto e 
urbanista, abertos à sociedade civil, junto a escolas, órgãos públicos, comunidades, universidades e 
instituições; 

2.1.5. Mapear comunidades, associações de bairros, coletivos da sociedade civil e outras formas de 
organização não institucionalizadas, de forma a reconhecer demandas e criar elos cooperativos com a 
sociedade;

2.1.6. Criar campanhas e meios de divulgação de trabalhos de arquitetos e urbanistas  cujos projetos não são 
veiculados na mídia; 

2.1.7. Estreitar participação e integração entre as Regionais do CAU/SP e com os CAUs/UF e CAU/BR.

2.2 Casa da Arquitetura e Urbanismo

2.2.1.Tornar todas as sedes do CAU/SP lugares de encontro, troca e acolhimento:

2.2.1.1. Promover discussões, palestras, conversas entre os e as profissionais da Arquitetura e 
Urbanismo e a sociedade; 

2.2.1.2. Criar um espaço de trabalho com estrutura de computadores, biblioteca e infraestrutura para 
pequenas reuniões;

2.2.1.3. Promover  exposições, atividades culturais e sociais sobre temas afins à arquitetura e 
urbanismo, enfatizando uma visão inclusiva e decolonialista, além de práticas coletivas na arquitetura e 
urbanismo e abordando todas instâncias de atuação da Arquitetura e Urbanismo.

2.3 Representação e Atuação Política

2.3.1. Ampliar a atuação política e da representatividade do CAU frente ao poder público em todas suas 
esferas e aos conselhos municipais e estaduais, em nome da profissão e da sociedade e levando em 
consideração ações de incentivo às leis de iniciativa popular;

2.3.2. Adotar maior posicionamento político frente às questões da Arquitetura e Urbanismo, tomando como 
base consulta pública aos profissionais da área.



3. DIREITO À CIDADE, À MEMÓRIA E À PAISAGEM

3.1.  Habitação de Interesse Social 

3.1.1. Transformar a Comissão de ATHIS em Comissão Especial Permanente e ampliar o trabalho por ela 
desenvolvido em todo o Estado de São Paulo;

3.1.2. Estabelecer convênios e campanhas com o poder público, ONGs e empresas do setor privado, para 
viabilizar a implementação adequada de projetos de ATHIS, regularização fundiária, urbanização de 
favelas, requalificação de cortiços, implementação de equipamentos sociais, sistemas de lazer e espaços 
livres;

3.1.3. Articular esforços com conselhos de outras categorias profissionais que compõem projetos de 
ATHIS;

3.1.4. Promover o mapeamento das organizações da sociedade civil, movimentos e associações que 
estejam atuando em projetos habitacionais, regularizações fundiárias e novas construções (unifamiliar e 
multifamiliar), revitalização de espaços públicos, urbanização de favelas, requalificação de cortiços, 
implantação de infraestrutura e  saneamento básico e recuperação de áreas de risco; 

3.1.5.  Promover oficinas e cursos em conjunto com as organizações da sociedade civil, movimentos e 
associações, estimulando a participação popular; 

3.1.6. Contribuir na elaboração e desenvolvimento de programas habitacionais nos âmbitos municipais, 
estaduais e federais;

3.1.7. Fomentar a utilização ou reutilização de edifícios existentes e/ou de valor histórico como habitação 
de interesse social;

3.1.8. Reivindicar a representação do CAU/SP nos conselhos de habitação no estado e nos municípios.

3.2. Paisagem e Patrimônio Cultural

3.2.1. Envidar esforços para valorizar o patrimônio cultural e incentivar o uso de edifícios de valor histórico 
e cultural e seu reconhecimento nas práticas projetuais, nas formas de ocupação da cidade, bem como em 
relação ao direito à memória de toda sociedade;

3.2.2. Divulgar e discutir as responsabilidades privativas e a atribuição profissional exclusiva dos 
arquitetos e urbanistas no campo do patrimônio cultural;

3.2.3. Estimular na estrutura curricular das universidades a abordagem do patrimônio cultural como 
matéria que engloba história, teoria, projeto arquitetônico, urbanístico e da paisagem, e técnicas 
construtivas;

3.2.4. Reivindicar a representação do CAU/SP nos conselhos de cultura e patrimônio cultural no estado e 
nos municípios;

3.2.5. Estabelecer práticas e programas de assessoria técnica para viabilizar estudos, divulgação, projetos 
e intervenções em áreas e imóveis de valor histórico e cultural, promovendo as melhores práticas, com 
foco especial nos proprietários e populações de baixa renda;

3.2.6. Efetivar convênios com o poder público e com instituições a fim de contribuir com ações diversas, 
especialmente conhecimento, fomento, divulgação e fiscalização de intervenções em bens tombados;

3.2.7. Propor ao CAU/BR a formação do Fórum Nacional de Patrimônio Cultural, reunindo as Comissões 
Estaduais de Patrimônio para viabilizar normativas e resoluções nacionais, dentre outras ações conjuntas.
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3. DIREITO À CIDADE, À MEMÓRIA E À PAISAGEM
(continuação)

3.3. Política Urbana, Ambiental e Territorial 

3.3.1. Participar de discussões sobre a formulação em marcos legais que afetem as questões relativas ao 
Direito à Cidade em suas diversas escalas, da local à metropolitana; 

3.3.2. Promover estudos e debates com organizações da sociedade civil;

3.3.3. Reivindicar a representação do CAU/SP nos conselhos de política urbana e ambiental no Estado e 
nos municípios;

3.3.4. Estabelecer termos de cooperação com municípios para ações conjuntas e orientativas em prol do 
cumprimento da função social da propriedade e da cidade e o desenvolvimento sustentável, buscando 
viabilizar a gestão democrática e participativa e a aplicação de instrumentos urbanísticos presentes no 
Estatuto da Cidade; 

3.3.5. Fortalecer a discussão da Arquitetura da Paisagem no CAU/SP no que se refere aos seus atributos 
sociais, culturais e ambientais, com o objetivo de contribuir com as políticas públicas de preservação do 
meio ambiente, transformação dos sistemas de espaços livres e planejamento da paisagem;

3.3.6. Transformar as Comissões de Mobilidade Urbana e de Acessibilidade, que atualmente são 
temporárias, em Comissões Especiais Permanentes e dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 
especialmente quanto à mobilidade ativa, contribuindo para desenvolvimento de ações para acessibilidade 
e planos de mobilidade urbana;

3.3.7. Discutir e promover estratégias para ações dos arquitetos quanto ao envelhecimento da população, 
especialmente nos temas de habitação, mobilidade, acessibilidade, planejamento urbano e sistemas de 
espaços livres.

3.4. Ações emergenciais (pandemia e crises)

3.4.1. Criação de comissão temporária de crise;

3.4.2. Fomentar discussões (grupo de trabalho, palestras, seminários) para pensar e desenvolver 
propostas para as cidades, tendo em vista o contexto da pandemia e da crise urbana, e outras ações para 
enfrentamento de situações emergenciais, auxiliando na elaboração de políticas para enfrentamento de 
crises. 
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4. SEMEANDO CONHECIMENTO

4.1. Estimular a aproximação entre docentes, discentes e corpo técnico de instituições de ensino, por meio 
de diálogo, parcerias e pesquisas para o mapeamento de demandas;

4.2. Promover divulgação, premiações, concursos de boas práticas de ensino, pesquisa e extensão,  
incentivando o aprimoramento do ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo;

4.3. Promover debates e recomendações sobre novas formas, ferramentas e tecnologias de ensino e 
formação, e sobre os limites e possibilidade das práticas de ensino a distância; 

4.4. Incentivar a internacionalização e intercâmbios para o ensino e formação contemplando a inclusão 
racial, social e de gênero;

4.5. Promover cursos de aperfeiçoamento profissional, presenciais e através de plataformas digitais, 
abordando as várias áreas de atuação dos profissionais da Arquitetura e Urbanismo;

4.6. Estabelecer parcerias com universidades para incentivo à promoção de editais e bolsas de pesquisa, 
viabilizando cotas raciais e sociais nestas parcerias;

4.7. Promover debates sobre a presença e diversidade racial, social e de gênero nas instituições de ensino, 
contemplando estudantes e docentes;

4.8. Propor uma abordagem decolonial no ensino de arquitetura e urbanismo, trazendo discussões acerca 
da representatividade social, racial e de gênero;

4.9. Incentivar e efetivar ações para reconhecimento do ensino de qualidade a partir da valorização do 
profissional arquiteto urbanista docente.;

4.10. Reavaliar a acreditação e o papel do CAU, a partir da Experiência do Projeto Piloto de Acreditação;

4.11. Disseminar nas instituições de ensino o papel do CAU e as possibilidades de atuação junto ao 
Conselho, por meio de palestras, exposições itinerantes e outras ações que promovam uma maior 
aproximação junto aos estudantes.
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5. ATUANDO EM REDE

5.1. Descentralização e participação das Regionais

5.1.1.  Definir eixos e necessidades específicas de cada região, criando uma relação direta e participativa 
do coordenador regional;

5.1.2. Criar comissões de trabalho nas Regionais, estimulando autonomia e proximidade entre arquitetos e 
urbanistas e sociedade na região;

5.1.3. Criar dotação financeira própria no modelo orçamento participativo;

5.1.4. Implementar eleição direta para coordenador regional.

5.2 Reorganização Administrativa 

5.2.1. Horizontalizar a estrutura organizacional interna entre as Comissões e em suas relações com a 
Presidência e o Conselho Diretor;

5.2.2. Descentralizar a tomada de decisões, ampliando a autonomia do conselho diretor para uma gestão 
mais compartilhada e dinâmica;

5.2.3. Estimular a gestão compartilhada entre conselheiro titular e suplente, de forma a ampliar as funções 
do suplente;

5.2.4. Estabelecer maior diálogo e cooperação com outras entidades representativas da classe, com os 
CAU/UF e o CAU/BR e entre as Regionais.

5.3 Gestão de recursos

5.3.1. Reavaliar junto ao CAU/BR os valores da anuidade e dos custos da RRT, bem como a viabilidade de 
unificação de taxas RRT e CAT, do pagamento de anuidade de pessoa física e jurídica e da simplificação da 
RRT; 

5.3.2. Viabilizar a utilização dos recursos de superávit em projetos sociais, concursos e pesquisas;

5.3.3. Incentivar a realização de reuniões remotas otimizando recursos.


