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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 

PROPOSTA DO PLANO DE GESTÃO 2021-2023 

Matozalém Sousa Santana 

Conselheiro Federal pelo Estado do Tocantins 

 

APRESENTAÇÃO 

Caros(as) Colegas, 

Vencida a etapa de institucionalização do CAU na sua primeira década, 

compete à quarta gestão a desafiadora missão de preservar as conquistas 

obtidas, superar o nada fácil período de crise que enfrentamos, e avançar 

firme rumo à construção de um Conselho à altura da expectativa de todos os 

arquitetos e urbanistas (AU) e da sociedade brasileira. 

É preciso ter a clara compreensão que todo aquele sentimento inicial de 

euforia e orgulho que encheu de esperanças os AU no país quando do 

surgimento do CAU foi aos poucos minguando, perdendo a cor, dando lugar a 

uma onda, cada vez maior, de descontentamento quase que unânime dos 

colegas, haja vista o grande percentual de abstenção nas últimas eleições, 

cerca de 50%, e as centenas de manifestações públicas nos canais de 

comunicação. 

Já a sociedade brasileira, tão sedenta de nosso trabalho qualificado, segue a 

cada dia mais, sem a necessária e esperada orientação, convivendo 

diariamente em espaços urbanos precários, resultantes, em grande medida, 

da ausência ou mal sucedidas políticas públicas. 

Nesse enquadro, apresento-me como candidato à presidência do CAU/BR, 

despido de vaidades pessoais, com o compromisso primeiro de fazer (re)surgir 

um sentimento coletivo de que é possível mudar o rumo do CAU desse cenário 

de descrença e pessimismo, e imprimir novas perspectivas baseadas na ideia 

de um conselho inovador, eficiente e tecnológico e, sobretudo, um conselho 

alinhado aos anseios do público de AU, que avance de vez na sua missão em 

universalizar a arquitetura e urbanismo. 

Com uma atuação plural, e que melhor aproveite as expertises, o potencial e 

o trabalho coletivo de todos e todas que compõem essa nova gestão, sinto a 

certeza de que o CAU será capaz de progredir na sua incumbência maior de 

orientar, disciplinar, fiscalizar e pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo. 

É importante ajuizar que estamos às vésperas de uma decisão que tem o peso 

de definir qual o modelo de gestão queremos ofertar aos AU e à sociedade. É 

imprescindível avaliar a personalidade política, o histórico de atuação dos 

candidatos, as prioridades do plano de gestão defendidas, as prováveis 

composições estratégicas de cada comissão e o resultado delas na formação 

do conselho diretor. 
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É preciso ainda tomar consciência, desde já, da responsabilidade que é 

representar o desejo coletivo de cada CAU/UF e imaginar que o 

funcionamento destes dependem diretamente do bom desempenho do 

CAU/BR. E mais, é um voto que põe em jogo a vida de 200 mil arquitetos e 

urbanistas de todo o Brasil. 

Coragem, compromisso e postura firme sem medo de nos posicionarmos. Isso 

é o combustível diário para marcarmos nossa passagem pelo Conselho.  

 

“Somos hoje donos do nosso destino e precisamos prestar 

atenção para o estado de ser, de existência, de 

concepção, de forma final ou quase final do CAU que nós 

queremos. Da mesma forma as entidades nacionais, tendo 

vivido o impacto da criação do CAU/BR, saibam também se 

repensar e viver a grandiosidade dessa profissão poderosa 

que é a arquitetura no Brasil, do tempo e do Brasil de hoje.”  

(Arq. Miguel Pereira) 

 

PRINCÍPIOS 

GESTÃO: Ética, Eficiência, Econômica e Democrática. 

 

TEMAS DE DESTAQUE 

O CAU/BR deve atuar na sua instância legislativa em sintonia às gestões dos 

UF, portanto, tomou-se como fundamental, no instante de criação deste 

Plano, tomar conhecimento das propostas das chapas que concorreram 

nessa última eleição a fim de diagnosticar os principais interesses desses 

coletivos e contemplá-los. 

Para isso, foram analisadas as propostas de 60 chapas de todos os Estados do 

Brasil, a partir disso, obteve-se um extrato dos principais temas, vejamos: 
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O conjunto de propostas a seguir detalhado será inicialmente apresentado a 

fim de abrir caminho para uma série de debates e decisões de governança 

que certamente não deverão ser adotadas de forma isolada, portanto, faço 

um apelo para que todo o conteúdo seja criteriosamente analisado e ao 

máximo compartilhado, sendo muito bem-vindas críticas ou sugestões. 

 

PROPOSTAS 

 

FISCALIZAÇÃO: TORNAR EFETIVAMENTE A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E DEFESA DA SOCIEDADE COMO UMA DAS 

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CAU.  

 

O CAU deve aprimorar tecnologicamente, qualitativamente e 

quantitativamente o exercício da FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA 

PROFISSÃO, sobretudo (excetuando a autoconstrução de famílias de baixa 

renda), a fim de garantir o devido campo de trabalho aos arquitetos e 

urbanistas e proteger a sociedade dos efeitos danosos da prática irregular da 

profissão. Deve ainda, priorizar ações educativas e preventivas junto à 

sociedade, profissionais e estudantes. 

 

Metas objetivas: 

• Ampliar o conceito de “fiscalização” para que seja mais que uma 

formalidade cartorial e legal de conferência de documentos e, com 

isso, atuar verdadeiramente à altura daquilo que a sociedade 

confia e espera do CAU; 

• Efetivar a Comissão Especial de Fiscalização do CAU/BR e ampliar a 

participação de convidados externos de todas as instâncias para 

dar continuidade à construção do Plano Nacional de Fiscalização; 

• Aprovar um calendário de reuniões virtuais (trimestrais) entre os 

coordenadores de comissão, assessores, gerentes e fiscais para 

discutir planejamento, apontar as dificuldades e propor soluções 

conjuntas; 

• Expandir os recursos para fazer do CAU aquele que, entre os 

conselhos, o que mais investe em fiscalização e desmontar o 

discurso de que conselhos de fiscalização não fiscalizam; 

• Modernizar os setores de fiscalização dos UF com uso de 

informações inteligentes, bases de geolocalização e ferramentas 

tecnológicas (drones); 

• Ofertar aplicativos colaborativos de denúncias para estimular o 

arquiteto e sociedade a serem também guardiães da boa prática 

profissional; 
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• Criar uma plataforma digital para inserção das boas práticas e 

conteúdo orientativos (manuais, cadernos técnicos e cartilhas) de 

fiscalização a ser compartilhada entre os UF para adaptação e uso 

livre; 

• Viabilizar convênios com outros entes públicos para o 

compartilhamento de informações e ações integradas e em 

especial para o cumprimento da lei de assistência técnica gratuita 

(lei nº11.888/2008) e encaminhamento dos casos de contravenção; 

• Promover atividades e campanhas educativas e preventivas para 

instruir estudantes, profissionais e setores públicos e privados da 

sociedade; 

• Regulamentar por meio de resolução ações de cooperação entre 

UF em territórios de fronteiras de estados e países; 

• Diversificar e ampliar as áreas de fiscalização como é o caso de 

editais de contratação, licitações, redes sociais, postos de trabalho 

que exijam formação técnica etc. 

 

ENSINO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO: DIALOGAR COM OS CURSOS DE 

ARQUITETURA E URBANISMO MANEIRAS DE MELHORAR A QUALIDADE NA 

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 

O CAU deve discutir profundamente a questão do EAD (ensino a distância) 

que já é uma realidade em várias faculdades de Arquitetura e Urbanismo, 

buscando acordo sobre as disciplinas imprescindíveis que sejam presenciais, 

garantindo qualidade ao ensino e valorização do emprego do professor. 

 

Metas objetivas: 

• Liderar o chamamento púbico para alertar a sociedade sobre os 

riscos na formação profissional causados por formação 100% na 

modalidade ensino a distância; 

• Promover um debate e recomendações a fim de contribuir com 

uma formação condizente com o rol de atribuições profissionais; 

• Provocar amplo debate junto às IES quanto à possibilidade de 

regionalização do ensino a fim de desconstruir a forma elitista como 

são ensinados a arquitetura e o urbanismo; 

• Construir e encaminhar projeto de lei às instâncias legislativas para 

que regulamente a Residência Técnica em benefício da produção 

qualificada de espaços habitacionais e urbanos das cidades 

brasileiras; 

• Avaliar o enfrentamento da proposta de exame de competência 

para conceder as atribuições aos egressos; 
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• Oferecer de forma gratuita, subsidiada ou apoiada, 

permanentemente, cursos específicos para recém-formados em um 

Programa Permanente de Formação Continuada, além de cursos de 

atualização ou aperfeiçoamento; 

• Acompanhar a aplicação por parte do Ministério da Educação do 

denominado ENADE, contribuindo positivamente na elaboração do 

referido exame, bem como, incentivando a participação efetiva dos 

IES, promovendo sua divulgação junto às faculdades para a 

otimização dos resultados, de forma a incentivar a melhoria do 

ensino superior específico. 

• Promover a divulgação, premiação e editais de patrocínio para 

pesquisas, conteúdos científicos e projetos acadêmicos que 

contribuam para a formação e aperfeiçoamento da profissão; 

• Provocar um debate junto às IES sobre a atuação ética do escritório-

modelo e empresa júnior. 

• Incentivar e promover intercâmbios regionais e internacionais de 

formação e aperfeiçoamento profissional; 

• Disponibilizar uma plataforma de cursos de capacitação, gestão, 

orientação contábil, jurídica e de marketing; 

• Criar uma revista digital em parceria com entidades e empresas do 

segmento; 

• Orientar pessoas jurídicas e órgãos da administração pública quanto 

às diretrizes da lei nº11.7888/2008 (lei do estágio). 

 

ARQUITETURA PARA TODOS/AGENDA URBANA: DEFENDER A APLICAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS ÀS POLÍTICAS URBANAS E HABITACIONAIS SOB 

A ÓTICA DA DIGNIDADE, SUSTENTABILIDADE E DA INCLUSÃO SOCIAL  

 

Metas objetivas: 

• Assegurar o desempenho do papel social do arquiteto e urbanista, 

através da prestação de serviço de assistência técnica às 

habitações de interesse social, exigindo o cumprimento da Lei de 

ATHIS; 

• Dialogar com escritórios particulares para o incentivo das práticas 

de ATHIS como uma atividade extraordinária, fomentando 

convênios com órgãos públicos e em todos os campos de atuação 

profissional, abrindo portas para um nicho profissional ainda pouco 

explorado. 

• Aproximar e incentivar os escritórios e os profissionais autônomos 

desse nicho de trabalho, efetivando o sucesso que necessita para 

promoção da qualidade de vida urbana; 
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• Ampliar a participação nos ambientes de debate dos conselhos de 

desenvolvimento urbano e ter voz presente no planejamento 

territorial; 

• Defender o direito universal à qualidade da vida urbana, à moradia 

digna para a população, em cidades mais humanas, acessíveis e 

ambientalmente sustentáveis; 

• Capacitar gestores municipais para a articulação de atuação 

consorciada entre municípios em projetos de desenvolvimento 

urbano e habitacional; 

• Fazer gestão política junto à Confederação Nacional de Municípios 

(CNM). 

 

COMUNICAÇÃO: O CAU DEVE LEVAR CONSTANTEMENTE AO CONHECIMENTO 

DA SOCIEDADE A IMPORTÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL DA 

ARQUITETURA E URBANISMO.  

O CAU precisa melhorar sua comunicação interna entre as instâncias 

legislativa (CAU/BR) e executiva (UFs); conectar todos os setores e camadas 

de relacionamentos do corpo funcional; buscar temas relacionados à 

profissão em busca aparições positivas, gerando mídia espontânea. 

 

Metas objetivas: 

• Adotar novos formatos, meios e linguagens para comunicar com o 

público de arquitetos e urbanistas, estudantes e sociedade em geral; 

• Substituir altos investimentos em propagandas comemorativas por 

pílulas informativas sobre a importância da profissão e o papel do 

arquiteto e urbanista; 

• Idealizar uma ação nacional junto às grandes empresas e marcas do 

segmento da construção civil para disponibilizarem um QR Code na 

embalagem de seus produtos do canal de busca “Ache um Arquiteto”; 

• Estudar a possibilidade de patrocínio de uma Rádio Online com música, 

entrevistas, dicas, podcast e notícias como meio de interação com os 

AU; 

• Promover campanhas e peças publicitárias periodicamente em canais 

de comunicação locais e mais populares como rádios comunitárias, por 

exemplo; 

• Implementar no programa “Ache um Arquiteto” espaço para divulgar 

os portifólios, acervos técnicos e especialidades de atuação de 

profissionais e empresas para que haja oportunidade de trabalho em 

rede nacional e internacional; 
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• Disponibilizar uma plataforma de acesso digital às Normas da ABNT, 

livros, artigos, filmes, documentários, pesquisas acadêmicas, trabalhos 

de graduação e legislação. 

• Adotar um canal de comunicação próprio, seguro com maior 

interação entre conselheiros, federais, estaduais e corpo funcional do 

CAU para compartilhamento de informações internas nas suas diversas 

instâncias; 

• Adequar todos os sites dos UF e BR à lei 12.527/2011 para assegurar total 

transparência e acesso à informação. 

 

ÉTICA: O CAU DEVE PRIORIZAR ATIVIDADES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS COM 

OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR OS ARQUITETOS E URBANISTAS SOBRE O MODO DE 

AGIR PAUTADOS PELOS PRINCÍPIOS DO SEU CÓDIGO DE ÉTICA. 

 

Metas objetivas: 

• Reavaliar os efeitos da aplicação do Código de Ética e Disciplina do 

CAU e propor o aperfeiçoamento naquilo que eventualmente não 

tenha alcançado êxito; 

• Criar campanhas com episódios do cotidiano da prática profissional, 

com linguagem objetiva e direta (sem “juridiquês”) demonstrando 

como deve se comportar o AU em respeito ao Código de Ética e 

Disciplina; 

• Promover as ações de conciliação e o uso de Termos de Ajustes de 

Conduta como recomenda as boas práticas jurídicas; 

• Identificar e buscar corrigir as principais faltas cometidas pelos AU 

constatada pelas comissões de ética e disciplina em cada UF; 

• Posicionar-se acerca da oferta de projetos pela internet com preços 

em desconformidade com a Tabela indicativa do CAU; 

• Disponibilizar às IES um plano de aula com instruções básicas sobre 

legislação e ética na prática profissional estimulando assim a 

disciplina de ética como obrigatória; 

• Orientar órgãos de imprensa, comunicação e o setor de 

propaganda imobiliária para que todo tipo de publicação respeite 

o direito autoral de AU; 

• Disponibilizar um Termo de Ciência do Código de Ética quando da 

solicitação do registro profissional. 

 

ENTIDADES DE CLASSE: APOIAR E AMPLIAR O PROTAGONISMO POLÍTICO, 

CULTURAL E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL A SER DESEMPENHADO PELAS 

ENTIDADES. 
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Metas objetivas: 

• Dar o suporte necessário para que as entidades de classe 

protagonizarem a defesa da valorização da profissão; 

• Viabilizar a participação de representantes do CEAU nas revisões das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; 

• Apoiar o fortalecimento das entidades nos Estados na composição de 

fóruns; 

• Articular a promoção de convênios em benefício ao desenvolvimento e 

qualificação profissional. 

 

SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL/TABELA DE HONORÁRIOS: O CAU DEVE 

REABRIR A DISCUSSÃO PELA GARANTIA DE REMUNERAÇÃO JUSTA EM 

CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.950/66 E AMPLIAR O USO DA TABELA DE 

HONORÁRIOS. 

 

Metas objetivas: 

 

• Criar grupo de trabalho (GT) para buscar a simplificação e a 

regionalização da Tabela de Honorários, tornando-a mais amigável, 

intuitiva e que, em especial, popularize os preços dos serviços de 

baixa complexidade e rápida execução a fim de contemplar a 

ATHIS; 

• Trabalhar politicamente para fazer com que o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices (SINAPI) adote a Tabela como 

referência oficial; 

• Exigir a justa remuneração profissional e o cumprimento do salário-

mínimo profissional em editais de contratação. 

 

PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS: O CAU DEVE SER MAIS RÍGIDO NOS 

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALDIADE, PUBLICIDADE E 

EFICIÊNCIA. 

 

Metas objetivas: 

• Análise minuciosa de convênios, contratos de fornecedores, 

prestadores de serviço e despesas fixas a fim de se ter uma gestão 

mais eficiente e econômica; 
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• Adequação do Regimento Geral do CAU/BR de modo a 

desburocratizar procedimentos administrativos e tudo mais que 

esteja dificultando ações e o funcionamento célere do CAU; 

• Reavaliar o valor de salário que é pago aos empregados de livre 

provimento, compatibilizando-o com a média salarial praticada no 

mercado; 

• Reavaliar a logística de viagens, o valor de diárias de conselheiros 

federais e o calendário de reuniões de comissões; 

• Revisar os critérios de classificação dos CAU/UF, em especial a dos 

CAU-médio; 

• Abrir oportunidade de pesquisa para empresas do segmento de T.I. 

promoverem um diagnóstico completo do funcionamento de toda 

a base tecnológica do CAU a fim de normatizar o funcionamento 

satisfatório, em especial do SICCAU; 

• Respeitar as discussões e as PAUTAS das reuniões do Plenário, que 

precisa voltar a ser valorizado como instância máxima das decisões 

do Conselho, conforme seu Regimento Geral, e não tratar assuntos 

de forma vertical, a portas fechadas de gabinetes de menor 

representatividade; 

• Desenvolver uma plataforma digital para apreciação, debate e 

votação de assuntos ordinários de baixa complexidade que hoje 

são responsáveis por tomar boa parte do tempo em reuniões 

plenárias; 

• Estimular maior participação e aproveitamento do Conselheiro 

Suplente; 

• Realizar estudo de viabilidade para redução de taxas de RRT, 

certidões e anuidade para obtenção de uma gestão mais 

compreensiva e mais humana, menos arrecadatória; 

• Institucionalizar de vez o grupo de presidentes enquanto instância 

sugestiva e consultiva, com direito a assessoramento; 

• Tornar a pauta da reunião ampliada exclusiva com temas de 

interesse deliberativo dos UF; 

• Desenvolver plataforma digital para propiciar apreciação e 

votação remota não pautados em plenária; 

• Adotar sistemas de protocolo informatizados compartilhados 

(intranet); 

• Adotar o modelo participativo na criação e revisão de resoluções, 

com a participação de presidentes, conselheiros estaduais e 

funcionários com expertise no tema em construção; 

• Analisar a aplicabilidade das resoluções que regulamentaram os 

temas: atribuições compartilhadas e privativas, Código de Ética e 
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Disciplina, Registro de Direito Autoral (RDA), Tabela de Honorários e 

salário-mínimo profissional e, se for o caso, propor o 

aperfeiçoamento dos normativos; 

• Regulamentar as representações descentralizadas das sedes a fim 

de poder contar com a participação de AU na implantação das 

ações do CAU como fiscalização, treinamento e cursos; 

• Promover descontos gradativos de anuidade para os arquitetos que 

mais registrarem Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ao 

longo do exercício anterior ou que tenham colaborado com 

denúncias de exercício ilegal da profissão, desde que atendidos os 

pré-requisitos mínimos; 

• Acabar com a cobrança em duplicidade em alguns casos de RRTs, 

certidões e RDA; 

• Premiar iniciativas e projetos de destaque no setor público por 

gestores, equipes ou profissionais; 

• Buscar exportar serviços dos escritórios brasileiros para outros países, 

abrindo mercado de trabalho, em especial para os AU mais jovens. 

 

AGENDA PARLAMENTAR: O CAU DEVE SEGUIR ATENTO ÀS MOVIMENTAÇÕES 

POLÍTICAS, EM ESPECIAL AS QUE DIZEM RESPEITO À REGULAMENTAÇÃO DA 

PROFISSÃO, ATRIBUIÇÕES, ENSINO A DISTÂNCIA, HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA E LICITAÇÕES.   

 

Metas objetivas: 

• Endurecer de imediato o diálogo com outros conselhos profissionais que 

recentemente extrapolaram suas prerrogativas ao editarem normativos 

que ignoram a formação profissional e o campo de atuação privativo 

da arquitetura e urbanismo; 

• Demonstrar aos gestores públicos sobre a importância de promoverem 

a ATHIS, exemplificando os benefícios alcançados com os projetos de 

ATHIS patrocinados pelo CAU em todo Brasil; 

• Retomar com força a campanha “Brasil Ético Exige Projeto Completo” e 

fazer gestão em defesa dos concursos públicos de projetos e editais de 

licitação que levem em conta a qualificação técnica comprovada; 

• Demonstrar aos parlamentares ligados à educação a piora na 

qualidade de aprendizado do ensino a distância e os prejuízos 

irreversíveis da formação profissional; 

• Viabilizar a participação de gestores municipais de todas as capitais do 

país no Congresso Mundial de Arquitetos, previstos para ocorrer este 

ano no Rio de Janeiro – RJ.  
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• Desfazer a péssima impressão junto ao congresso criada com a 

discussão sobre a Resolução do CAU/BR nº 51, e adotar discurso 

convincente dos porquês de determinadas atribuições serem privativas 

com base na formação e no impacto social; 

• Acompanhar e fazer frente para que a profissão de AU se torne 

Profissão de Estado; 

• Buscar a criação de uma Caixa de Assistência Nacional para os 

arquitetos e urbanistas. 

 

Em tempo, cabe destacar que este documento expressa mais que uma 

apresentação de candidatura, ele é uma manifestação objetiva de um firme 

propósito de transformação do CAU. 

 

Palmas/TO, 05 de janeiro de 2021 

 

 

 

*MATOZALÉM SOUSA SANTANA 

Arquiteto e urbanista CAU A73882-4 

Conselheiro federal pelo Estado do Tocantins 
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*BREVE CURRÍCULO 

Matozalém Sousa Santana, 35 anos, casado, residente em Palmas/TO, 

arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), Pós-

Graduando em Desempenho das Edificações Habitacionais (PUC-GO). 

Profissionalmente atua no mercado em escritório particular na elaboração de 

projetos e administração de obras. Institucionalmente fez parte do quadro de 

colaboradores da gestão fundadora do CAU/TO, foi membro do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Revisão de Códigos de 

Obras e Plano Diretor de Palmas/TO. Foi professor das disciplinas de Legislação 

e Ética e Projeto nos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil da UFT. Foi 

conselheiro federal na última gestão do CAU/BR 2018-2020 onde integrou as 

Comissões de Ética e Disciplina (CED), Comissão Eleitoral Nacional (CEN), e 

coordenou a Comissão Temporária de Fiscalização (CTF). 

 

 

E-mail: cons.matozalem.santana@caubr.gov.br 

Celular: (63) 9 8138-0530 
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