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DATA

LOCAL

1 9 e 20 de fevereiro de 20 1 9 HORÁRIO 9h às 1 8h

BRASÍLIA / DF

Cons. Fed. Matozalém Santana (TO)
Cons. Fed. Fernando Márcio de Oliveira (SE)
Pres. Margareth Menezes (PR)

Arq. Jorge Antonio Moura
Adv. Eduardo Pães

Coordenador

Coordenador Adj unto
Membro

PARTICIPANTES

ASS. TÉCNICO
ASS. JURA)ICO

Responsável
Comunicações

Coordenador Matozalém Santana

A presidente do CAU/PR, membro da CTF, solicitou a participação do
presidente do CAU/CE, Napoleão Ferreira, na reunião da comissão do dia
20 de fevereiro de 20 19 e informou que, no período da tarde do mesmo
dia, não poderia participar da reunião da comissão, pois teria que
participar do GTPE, Grupo de Trabalho do Planeamento Estratégico do
Fórum de Presidentes dos CAU/UF

Comunicado

ORDEM DO DIA

Apresentação do Material Inicial aos Trabalhos da Comissão Temporária
de Fiscalização.
CTF- CAU/BR
Matozalém Santana

O coordenador Matozalém Santana solicitou ao assessor técnico da comissão,

arq. Jorge Moura, que apresentasse os documentos que iriam balizar os
trabalhos da CTF, buscando alcançar o objetivo da referida comissão: Plano

n..--.:-i.-..... Nacional de Fiscalização, suportado pela nova Resolução de Fiscalização do
-'"',""--""a"'::;L CAU/BR, em substituição à anual Resolução 22/20 12 - CAU/BR.

O referido material é oriundo de sete anos de trabalho realizado pela Comissão
de Exercício Profissional CEP-CAU/BR, por meio de seminários, reuniões
çéç!!!ga$ çgntribuicões dos CAU/UF, bolEpr411çq! çlç=
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Fonte
Relator
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Fonte
Relator

Êxposlçaqyl11josofia do Novo Plano Nacional de Fisfalizaç$Q.
CTF - CAU/BR
Matozalém Santana
O coordenador Matozalém Santana solicitou ao coordenador adjunto Feinando
Márcio, representante da CEP-CAU/BR na CTF, que apresentasse a filosofia
pretendida por meio da aprovação da nova resolução. O conselheiro Fernando
Márcio informou que a filosofia pretendida com o Piano Nacional de
Fiscalização tem o caráter de maior comunicação da Arquitetura e Urbanismo
com a sociedade. O novo plano está fundamentado em quatro tipos de ações:
Educativa, Preventiva, Instrutiva e Coercitiva. Disse que, valorizando o '
conhecimento da função social da Arquitetura e Urbanismo pela sociedade
como um todo, a fiscalização do exercício profissional pode se tornar mais
educacional e menos punitiva. Concluiu informando que a intenção do
CAU/BRLplgL!!!glg !!!Çg!!!!il$$! ].!ppg!!ga de Fiscalizac$g: é de desenvolver

Encaminhamento
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um plano integrado, colaborativo e participativo, pois o mesmo se relaciona
com a função primordial do Sistema CAU: Fiscalizar e orientar o exercício
roÊlssional.
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Definição do Calendário da Comissão Nacional de Fiscalização
CTF - CAU/BR
Matozalém Santana

O coordenador da CTF, Matozalém Santana sugeriu que as datas das reuniões
de comissão fossem adjacentes a eventos já programados do CAU/BR,
diminuindo os custos operacionais de deslocamentos e diárias. O coordenador-
adjunto Fernando Márcio, conforme no ponto de pauta anterior, informou que
o desenvolvimento do referido plano deveria ser participativo, sugeriu a
participação em reuniões da comissão de representantes técnicos dos CAU/UF
quem efetivamente pratica a fiscalização de variadas formas, desde o
atendimento até as análises dos processos de fiscalização em Plenário, de
forma que não fossem oneradas as despesas da CTF, conforme o Plano de
Ação da comissão temporária. A presidente do CAU/PR Margareth Menezes,
representante do Fórum dos Presidentes dos CAU/UF, informou que um GT,
por meio de seus presidentes de CAU/UF, já tinha programado três reuniões
para que discutissem sobre o Plano Nacional de Fiscalização de forma
integrada ao Planejamento Estratégico do CAU, fazendo com que todas as
ações desenvolvidas atendessem as premissas estratégicas do Sistema CAU,
estabelecendo critérios, metodologias, avaliações e índices. Informou que os
CAU/UF que sediariam tais eventos do GT do Fórum dos Presidentes seriam:
CAU/PR, CAU/AL e CAU/RJ. Ciente da intenção do Fórum dos Presidentes,
após ajustes de datas, a CTb acordou em conciliar a participação de seus
membros nos seguintes eventos, reorganizando o Plano de Ação da comissão,
que previa um seminário no final dos trabalhos, para a participação em três
seminários regionais: Curitiba/PR (Região Sul), Maceió (Região Nordeste) e
Rio de Janeiro (Região Sudeste). A presidente Margareth Menezes disse que
levaria essas informações ao Fórum dos Presidentes dos CAU/UF que
aconteceria no dia 21 de fevereiro de 20 1 9, em Brasília, para concordância.

Encaminhamento
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Definição das Convocações e Convites para as Próximas Reuniões da
Com iss ãg].em p.o rá ritd elilcali!?ç 4Q:
CTF - CAU/BR

Matozalém Santana

O coordenador Matozalém Santana informou que vários representantes dos
CAU/UF gostariam de participar das reuniões de discussões sobre o Plano

Nacional de Fiscalização, juntamente com a CTF. Sugeriu que os seminários
regionais seriam uma boa oportunidade para que os CAU/UF participassem,
inclusive, caso fosse de interesse dos conselhos estaduais, aproveitar para
mostrar suas "boas práticas" no âmbito de seus processos de fiscalização. A
presidente Margareth Menezes questionou a possibilidade do CAU/BR custear
a participação de representantes dos CAU/Básicos, pois os mesmos não
possuem orçamento para aquele tipo de evento. O conselheiro Femando
Márcio informou à presidente Margareth Menezes que esse tipo de despesas
não estava previsto no Plano de Ação da comissão. A comissão solicitou a
convocação da sua assessoria técnica e jurídica para o evento de Curitiba, no
local a ser previsto, nos dias 2 1 e 22 de março de 20 1 9.

Encaminhamento
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Início das Discussões das Matérias de Fiscalização.
CTF - CAU/BR
Matozalém Santana

O coordenador da comissão, Matozalém Santana, informou que, por questões
regimentais, a CEP-CAU/BR já teria sugerido uma minuta sobre o Plano
Nacional de Fiscalização, apresentado no início daquela reunião, juntamente
com os outros documentos, apenas para nortear o trabalho da comissão, nada

Encaminhamento impedindo que o documento sugerido não receba modificações. A comissão
apreciou o documento e começou a discuti-lo. Dos quarenta e sete antigos
propostos na minuta do Plano Nacional de Fiscalização proposto pela CEP
CAU/BR, a CTF analisou dezasseis, ficando os próximos para a reunião
seguinte.

MATÕZALÉM SANTA
l Coordenador

FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador-Adjunto

ARGARETH.M:
Membro

EDUARDO PÃES
Analista Jurídico
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