
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 27/10/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Cecília Fraga de Moraes Galvani                  Cargo:  Conselheira Titular – Coordenadora da Comissão de Exercício Profissional 
Documento nº:  MG-5.803.887   Tipo de documento:  Carteira de Identidade 

Dados da viagem: 
 
Evento:   “ENCONTRO DAS COMISSÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU – 2019”                               

Local:  Auditório do Centro Cultural Érico Veríssimo Endereço: Rua dos Andradas, 1223 - CEP: 77061-002 Porto Alegre/ RS  

Data de início: 07/10/2019                           Data de término:  08/10/2019 

Justificativa da viagem:  O objetivo do “Encontro das CEPs do CAU” em 2019 é versar sobre os temas correlatos ao Exercício Profissional 
da Arquitetura e Urbanismo, como Fiscalização, Registro de Pessoas Jurídicas, Alteração de Registro de Profissionais, Atividades 
Técnicas e Atribuições, visando o aprimoramento das normas vigentes e a melhoria dos procedimentos e da operacionalização. 
 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

 1°Dia – 07/10/19:  
 
- Explanação sobre a criação dos cargos de auxiliar de fiscalização - profissional que dentre outras funções poderá conduzir o 
veículo da fiscalização, facilitando assim o trabalho do fiscal - e também do supervisor técnico nacional – profissional que poderá 
ser solicitado pelos CAU’s UF’s para auxílio na condução das atividades de fiscalização que será responsável pelo anuário de 
fiscalização.  
- Relatos sobre a importância da fiscalização integrada e da utilização da tecnologia; 
- O Sr. Matozalém informou do objetivo de se tornar a CTF (comissão temporária de fiscalização) uma comissão especial; 
- A CTF informou sobre o objetivo de se criar o Fundo Orçamentário específico para a fiscalização. 
 

 2° Dia – 08/10/19: 
 

- Sugestão de realização de convênios com concessionárias (energia e água) para que a fiscalização possa verificar as obras 
onde estão sendo ligados os serviços básicos; 
- Questionamentos sobre os serviços técnicos de SPCI prestados por Arquitetos e Urbanistas – nossa anotação destes 
serviços é genérica; 
- Apresentação da CTR (Comissão temporária de Registro) que informou sobre a revisão dos procedimentos de registro de 
pessoa física –  trabalho já finalizado; e da pessoa jurídica – em andamento; 
- Explanação sobre EAD – entendimentos do MEC e do CAU; 
- Situação dos professores universitários Arquitetos e Urbanistas que por lei não precisam se registrar no Conselho e da 
necessidade de Registro do Coordenador do Curso. 
 
 

 
 



 

 

 
Avaliação do evento: O evento foi muito importante em termos de decisões em conjunto com as demais comissões de Fiscalização dos 
CAUs UFs, proporcionando integração entre os participantes e desenvolvendo habilidades. As contribuições de todos os CAU/UF’s são 
de extrema importância para o caráter democrático do processo além de difundir corretamente os conceitos no momento de sua 
concepção. 
- Houve a apresentação de novos cargos que estarão ligados à fiscalização, oportunidade em que foram explicados o seu papel dentro 
do Conselho; 
- Como as CEP’s UF’s tem cada uma a sua particularidade torna-se imprescindível a discussão das dificuldades no decorrer da formação 
dos procedimentos a serem padronizados. 
- Entre outros. 
 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 

                                                                                    
Data: 27/10/19                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 

 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


