SERVtçQ PÚBLICO FEDERAL

Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1 .: LOCAL E DATA

DATA:

06 e 07 de maio de 201 9

EVENTO

lll OFICINA DE FISCALIZAÇÃO NO CAU/AL
HOTEL REYMAR EXPRESS

LOCAL:

Matozalém Sousa Santana(conselheiro

- CAU/BR)

Fernando Márcio de Oliveira(conselheiro CAU/BR)
Margareth Ziolla Menezes(presidente

NOMES

do CAU/PR)

lsabela Muller Menezes(analista técnica)
Andrea Borba Pinheiro(Agente de Fiscalização CAU/RS)
Oritz Campos(Conselheiro CEP-CAU/RS)
Edwiges Leal(Conselheira CEP-CAU/MG)

2. REPRESENTAÇÃO:
Comissão Temporária de Fiscalização Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CTF
CAU/BR
3. Escopo/HISTÓRICO

A CTF, além de suas reuniões ordinárias, previstas para ocorrem na sede do CAU/BR, em
Brasília-DF. decidiu por acatar a sugestão da representante dos CAU/UF e se comprometeu

em participardas três oficinasde fiscalizaçãoestabelecidaspelos presidentesdo CAU,

previstas para ocorrerem no primeiro semestre de 2019.
A primeira atividade que a Comissão Temporária de Fiscalização participou foi a Reunião
Técnica preparatória e l Oficina de Fiscalização, nos dias 21e 22 de março de 2019 na sede

do CAU/PR, a segundafoi a ll Oficina de Fiscalização,nos dias 04 e 05 de abril também em
Curitiba/PR.

4.; PRINCIPAIS PARTICIPANTES

Lista de Presença anexa

5. 0BJCTiVOS
Submeter ao conhecimento e discussão dos trabalhos internos, previstos para acontecerem
nas reuniões ordináriasem Brasília-DF. A CTF é convictade que só será possível alcançar
êxito na construção dos normativos que regulamentarão as atividades de fiscalização se
houver contribuições daqueles que lidam diretamente com o assunto, portanto, a participação
de fiscais, gerentes e coordenadores de comissão nas oficinas nacionais de fiscalização é
essencial
6.g PROGRAMAÇÃO

9h30 as 10h30
1) PLANO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO (Coordenador da CTF - cona. Matozalém
Santana)
a) apresentação da filosofia do CNF - Com. Temp. Fiscalização e o novo conceito de
Fiscalização, distribuído em ações Educativas, Preventivas, Corretivas e Punitivas
11h00 as 12h30
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2) APRESENTAÇÃO DE EXPERIENCIAS
b) Apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos setores de fiscalização de alguns CAU/UF,
na busca de adotar as melhores práticas, sugerindo a padronização da fiscalização para
todos os estados.
1. APRESENTAÇÃO CAU/AL
2. Fiscalização de editais de licitação - CAU/RS
3. Projeto da Plataforma de Georreferenciamento Integrado- PGI -- CAU/SC
4. Fiscalização na internet - Coordenador da CTF - Matozaiém Santana
ALMOÇO
14h30 as 18h00
3) DISCUSAO DE TEMAS EM GRUPOS
1. Capitulação - Capítulo X - Das Infrações e Sanções ao Exercício Profissional
2. Termos e definições - Capítulo XV - Glossário
19h30

5) PALESTRA ABERTA AOS PROFISSIONAIS DO ESTADO
(Coordenador da CTF - bons. Matozalém Santana)
Segundo dia:
Apresentação das discussões de cada grupo e encaminhamentos

7. RELATO
A mesa de abertura contou com a presença do presidente do CAU/AL Heitor Maia e todos os
membros da comissão que se apresentaram na ocasião. Em seguida o coord. Matozalém
Santana apresentou a proposta filosófica do PLANO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO e o
novo conceito de Fiscalização agora estruturado em ações Educativas, Preventivas,
Corretivas e Punitivas.

Na sequência ele apresentou como seria a dinâmica da oficina e passou a palavra ao
CAU/AL. O Diretor Geral Norlan Dowell apresentou a experiência do CAU/AL com ações
educativas nas universidades, seu projeto "Tira-dúvidas" entre outros. Passando a palavra
para o presidente Heitor Maia que apresentou informaçõescoletadas sobre atividade de
fiscalização dos CAU/UF de todo o Brasil. Ele iniciou a apresentação informando se tratar de

uma apresentaçãoprovocativaem termos de indicadoresde fiscalização,pois ainda é

necessário aperfeiçoar os dados e detalhar muitas das informações que foram apresentadas
em gráficos.
Na sequência a agente de fiscalização, Andréia Borba Pinheiro apresentou a experiência do
CAU/RS na Fiscalização de editais de licitação.
No período da tarde retomaram com a apresentação da Gerente de Fiscalização Mayara de
Souza do
Prometoda Plataforma de Georreferenciamento Integrado- PGI do CAU/SC, que já havia sido
apresentado na ll Oficina em Curitiba-PR, mas além de estarem presentes participantes que
não estavam na Oficina anterior, ela apresentou algumas informações novas.
Finalizando as apresentações o coord. Matozalém Santana apresentou casos de Fiscalização
na internet no âmbito do CAU/rO que serviram de base para o debate sobre o tema.
No restante da tarde e ao longo do segundo dia os presentes decidiram por não se dividirem

em grupos, e sim fazer a leitura em conjunto dos capítulos da minuta. uma vez que todos
receberam previamente e já haviam trazidos anotados os destaques aos temas:
Capitulação - Capítulo X - Das Infrações e Sanções ao Exercício Profissional
No caso dos Termos e definições - Capítulo XV -- Glossário, decidiu-se por verificar os temas

que são indispensáveis
e não estavamcontemplados,
bem como destacaros que
necessitavam ser melhor detalhados e confrontados com as resoluções vigentes.
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8. CONCLUSÃO
1. As propostas foram registradas no próprio documento da minuta para consolidação na
próxima reunião ordinária da CTFI
2. Foi apresentada a página da Comissão de Fiscalização onde estão as informações da
comissão como objetivo, dinâmica e calendário, além dos arquivos das apresentações das
oficinas e histórico das minutas com as contribuições;

3. As contribuições à minuta serão analisadas e incorporadas ao documento na próxima
reunião da CTF nos dias 20 e 21 de maio, e somente após consolidada será enviada aos
presentes, aos presidentes, aos setores de fiscalização, às CEPs dos CAU/UFs e
disponibilizada no site.

Bltê$ília, 16 de maio de 2019
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