
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 15/10/2019 

Dados do autor do relatório:  
Nome:  Ariel Luís Lazzarin                  Cargo:  Conselheiro Titular 
Documento nº: 3.910.053   Tipo de documento:  RG 

Dados da viagem: 
Evento: Encontro das Comissões de Exercício Profissional do CAU - 2019                         
Local:  Auditório do Centro Cultural Érico Veríssimo, Porto Alegre - RS 
Data de início: 07/10/2019                            
Data de término: 08/10/2019 
Justificativa da viagem: Dando continuidade à aproximação entre CEP’s dos CAU/UF’s e CEP-CAU/BR iniciada com o Seminário das 
CEP’s realizado em Belo Horizonte em outubro de 2018 e, fechando os trabalhos da Comissão Temporária de Fiscalização, fez-se 
necessário um momento de debate entre conselheiros e corpo técnico envolvido nas ações de fiscalização e exercício profissional. Trata-
se de um momento importante de revisão de um importante normativo do CAU/BR, a Resolução 22. Além disso, alguns alinhamentos em 
nível federal são fundamentais para o bom funcionamento do conselho e para o constante aprimoramento de procedimentos internos, 
além da oportunidade de um amplo debate sobre o exercício profissional no país. 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
- Apresentação da Minuta do Plano de Trabalho de Fiscalização desenvolvido pela CTF em 2019 e contribuições dos participantes; 
- Apresentação de práticas de algumas equipes de fiscalização; 
- Manifestações sobre temas diversos e sugeridos por algumas CEP’s, como: uso de tecnologias, ações de fiscalização para o patrimônio 
histórico, fiscalização de editais, conflitos entre normativos, entre outros; 
- Apresentação da CTR sobre o trabalho em desenvolvimento de revisão das resoluções de registro de profissionais e registro de pessoas 
jurídicas. 

Avaliação do evento: O evento foi de extrema importância para a apresentação dos trabalhos da CTF para todo o país, sendo uma 
grande oportunidade para contribuições e construção coletiva. A revisão da Resolução 22 possibilitará grande avanço nos processos de 
fiscalização, atualizando os procedimentos à diversidade nacional. Destaca-se o aprimoramento na apresentação dos conceitos, infrações 
e dosimetrias utilizadas nos processos de fiscalização e uma nova forma de entendimento sobre a relação entre exercício ilegal e 
autoconstrução. 
Entre os outros temas discutidos, foram destaque a necessária atualização do aplicativo Mobarq; o aprimoramento nas ações de 
fiscalização em patrimônio histórico (destaca-se a existência da CPC-CAU/MG); a necessária compatibilização entre normativos vigentes 
e a criação de uma rotina de encontros para a constante atualização dos envolvidos. 
Tendo em vista a diversidade de contribuições, parece importante a troca de experiências entre os estados, porém esse processo deve 
ser coordenado pela CEP-CAU/BR, garantindo que os avanços sejam sempre obtidos na esfera nacional. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 15/10/2019                                                                  
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
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