
 
A Diretoria Técnica e a Comissão Especial de Conceituação de Arquitetura e Urbanismo Público 
do CAU/SP realizarão o “Ciclo de Debates Temáticos sobre Arquitetura e Urbanismo Público”, 
nos próximos dias 05 e 12 de dezembro das 12:00 às 14:00 h e gostaria de contar com sua 
participação nesse evento.  
 

1. Carreira pública, terceirizações e gerenciadoras no setor público – 05/12/2017 

das 12h às 14h. 

Carreira de Arquiteto e Urbanista, concursos públicos para cargos profissionais, salário mínimo 
profissional como parâmetro para remuneração inicial conforme carga horária, subsídios não 
incorporados em substituição ao ganho real no salário. Legislação e sua aplicação para garantir a 
atuação de profissionais da Arquitetura e Urbanismo no setor público em todos os municípios. 
Arquitetura e Urbanismo como carreira de Estado. 
Nova legislação de terceirização e sua influência nas empresas públicas; perda de controle do 

Estado sobre as decisões estratégicas e responsabilidades técnicas, de planejamento, projetos e 

obras.  

 

Local: Rua Araújo, 216 Praça da República, Andar Intermediário – SASP.  

 
Convidados:   

Victor Chinaglia, arquiteto e urbanista, Conselheiro do CAU/SP, coordenador da 

Comissão da Conceituação de Arquitetura e Urbanismo Público e Diretor de Assuntos 

Jurídicos do SASP.  

 

Magaly Marques Pulhez, arquiteta e urbanista, doutora pelo IAU/USP com a tese “O 

arranjo gerencial: Estado, empresas de engenharia e arquitetos nos cotidianos de gestão 

da política pública” 

 

2. Licitações e qualidade de projeto no setor público – 12/12/2017, das 12 às 

14hs.  

Qualidade de editais, termos de referência e pastas técnicas para licitações elaboradas por 
Arquitetos e Urbanistas e demais profissionais habilitados que compõem o escritório técnico 
público; discussão de modalidades de concurso e licitação, seu impacto na qualidade de projetos 
e obras. Avaliação da revisão da legislação e o modelo de Regime Diferenciado de Contratação 
(RDC). Motivos da escassez de Concursos Públicos de Projeto. Avaliação da situação atual dos 
escritórios técnicos em órgãos públicos e do mercado de projeto para o setor público; 
responsabilidade técnica profissional, seu acervo e sua interlocução com o CAU; metodologia de 
projeto e aferição de qualidade e eficiência nas soluções arquitetônicas e urbanísticas.  
 

Local: Edifício Martinelli- Centro Rua São Bento 405 ou Líbero Badaró 504, 26° 
Andar – SP Urb.  
 
Convidados: 

José Armênio de Brito Cruz, Arquiteto e Urbanista, ex-presidente do IAB/SP, presidente 

da SP Urbanismo da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

Alexandre Delijaicov, Arquiteto e Urbanista, Conselheiro do CAU/SP, servidor público de 

EDIF e professor doutor da FAU USP. 

Até lá ! 


