
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 14, 15 e 16/09/2022 

Dados do autor do relatório:  
Nome: Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araujo Moreira                   Cargo: Conselheiro Estadual Suplente 
Documento nº: 097.975.166-79     Tipo de documento: CPF 

Dados da viagem: 
 
Evento: 22º Seminário Regional da CED CAU/BR                                      Local: Cuiabá, MT 
Data de início: 14/09/2022                           Data de término: 16/09/2022 
 
Justificativa da viagem:   
Representação da CED CAU/MG no Seminário, durante as discussões sobre Reserva Técnica. 
 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento: (escrever relato detalhado do evento e das atividades realizadas) 
 
Dia 14/09/2022: Reunião dos coordenadores das CEDs-CAU/UFs e CAU/BR. 
Nessa reunião as CEDs apresentaram um levantamento quantitativo dos processos ético-disciplinares existentes em cada estado desde 
o início do Conselho. A CED-CAU/PR apresentou uma ampla pesquisa sobre o tema feita com os profissionais do estado, buscando 
entender a realidade da prática no estado e como é a visão dos mesmos sobre o assunto. Alguns estados discutiram posturas que vêm 
tomando para buscar impedir a prática de Reserva Técnica. 
 
Dia 15/09/2022: 1º dia do Seminário Regional da CED-CAU/BR. 
 
No primeiro dia, foram feitos painéis sobre a questão e distinção da Reserva Técnica tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de 
vista ético. Foram abordados os conceitos e definições de Reserva Técnica. Também foi feita mesa redonda com lojistas, fornecedores e 
associações, onde os participantes apresentaram suas relações com Reserva Técnica, como funciona a prática no mercado, a relação 
com os profissionais e com os clientes finais. Numa segunda mesa redonda, teve como participante instituições e entidades de outras 
profissões, que abordaram sobre o recebimento e funcionamento da prática de Reserva Técnica ou comissões entre fornecedores e 
profissionais. Finalizando as apresentações, a ASSJUR-CAU/BR apresentou 3 estudos de caso de recursos ao CAU/BR envolvendo a 
prática de Reserva Técnica por arquitetos e urbanistas e como foi feita a análise dos processos. Por fim, nos espaços de debates, foi 
possível notar clara diferença de visão entre os representantes das CEDs-CAU/UFs sobre o tema, sendo alguns com visão de necessidade 
de impedimento da prática, como algo que desvaloriza a profissão, e outros como uma realidade de mercado que deve ser regulamentada 
para que não aconteça a desvalorização da profissão e prática de atos antiéticos. 
 
Dia 16/09/2022: 2º dia do Seminário Regional da CED-CAU/BR. 
 
No segundo dia foram feitos novos painéis, apresentando sobre a Ética no exercício profissional em outros países, como ocorre a prática 
de Reserva Técnica/comissões entre profissionais e fornecedores e sobre códigos de ética de órgãos profissionais de outros países. No 
segundo painel do dia, foram recebidos profissionais de outras áreas para abordarem sobre a prática de Reserva Técnica/comissão em 
suas profissões. 
 
Foi realizada uma dinâmica em grupo para análise dos 3 estudos de caso apresentados no primeiro dia do seminário, onde os participantes 
deveriam discutir a abordagem e encaminhamento dado pelo CAU/BR no julgamento dos processos. Ao fim, com as discussões feitas 
durante o seminário, manteve-se grande diferença de visão sobre o tema pelos representantes das CEDs-CAU/UFs. Além disso, foi 
informado pelo coordenador da CED-CAU/BR que este seminário não tem objetivo de ter um material final, mas ser o início da discussão 
sobre o tema, que será tratado no 23º Seminário Regional da CED-CAU/BR em Porto Alegre/RS, quando será elaborado algum objeto 
final conclusivo. 
 
 
Avaliação do evento: 
 
O Seminário permitiu amplo entendimento do assunto ao trazer diversos personagens envolvidas no tema e possibilitando grande 
discussão sobre o assunto entre os representantes das CEDs CAU/UFs. 
A participação no evento foi de grande valor, somando no entendimento da prática de Reserva Técnica no mercado de arquitetura, quais 
suas implicações legais e éticas, e como lidar com esse tema nos processos éticos dentro da CED-CAU/MG. 
 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: __/__/__                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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