
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 15 a 17/03/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome:  Sergio Myssior           Cargo:  Conselheiro Titular CAU/MG  
Documento nº: CAU nº A25235-2             Tipo de documento:  Registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento:  IV Fórum de Coordenadores das CEPs-UF            

Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie Auditório Benedito Novaes Garcez - Rua Itambé, 143 – Higienópolis – SP 

Data de início:  15/03/2023                          Data de término:  17/03/2023 

 

Justificativa da viagem:  Como membro da CEP/MG desde janeiro de 2023 e tendo em vista o volume de processos existentes, bem como 

as dúvidas relativas às resoluções 21 e 198, foi proposto pelo coordenador da CEP/MG a participação de novos membros para orientação 

dos trabalhos da CEP/MG. 

Descrição das atividades realizadas no evento: O IV Fórum teve início no dia 15/03 no período da tarde com a participação de 
conselheiros de diversos CAU-UFs, reunindo especialmente membros das CEPs-UF e das respectivas Comissões de Fiscalização, além 
de colaboradores do próprio CAU/SP; Na primeira parte a Comissão de Fiscalização apresentou resumidamente os objetivos do encontro 
e o andamento dos trabalhos nos diversos GTs previamente instituídos. Na sequência foi realizada a apresentação do GT Atribuições 
Profissionais (Resolução 21) CEP-CAU/SP, ocupando praticamente todo o período da tarde. Ao longo da apresentação diversas dúvidas 
e considerações foram realizadas pelos participantes. Em momento oportuno, como conselheiro e membro da CEP/MG, apresentei 
considerações em relação aos conflitos e incoerências entre a Lei Federal 12.378/2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, especialmente naquilo que tratam os artigos relativos às atribuições de Arquitetos e Urbanistas e campos de atuação, já que 
a resolução 21, em seu artigo 3º, tratou das atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas representadas no Sistema de Informação 
e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) com nomenclaturas e grupos distintos, em diversos casos, daquilo 
que foi definido em lei federal. Nessa oportunidade, apresentei como sugestão a regulamentação da respectiva lei utilizando-se as mesmas 
definições, nomenclaturas e sistemas previstos na Lei Federal, acrescido de glossário elucidativo que possa ilustrar atividades inseridas 
nas atribuições e campos de atuação, sem, contudo, limitar, excluir, acrescentar ou retirar quaisquer atribuições que porventura possam 
ser extraídas da Lei Federal.  
No dia 16/03/2023 na parte da manhã foi realizada a apresentação do GT Fiscalização e Licenciamento do CAU/SP pela coordenadora 
adjunta, seguindo a mesma dinâmica do dia anterior. Na parte da tarde foi apresentado um tema da ATHIS, um pouco distante da temática 
central do Fórum. E no dia 17/03 na parte da manhã foi realizada a apresentação do GT Convênios e Acordos com Prefeituras. Na 
sequência, os presentes se dedicaram à discussão e deliberação em relação ao calendário de encontros de 2023 e à montagem de novos 
GTs afetos ao tema, encerrando o encontro por volta de 13 horas.  



 

 

 
Avaliação do evento: A minha avaliação é bastante crítica em relação à encontros e, especialmente, fóruns, que não tenham uma agenda 
integralmente voltada aos objetivos do encontro. E que não tenham, como produto e resultados, a construção de agenda objetiva, plano 
de ações, estratégias ou mesmo políticas que possam atender aos objetivos centrais. Embora a interação pessoal entre conselheiros e a 
discussão de temas de relevância, amparados por apresentações de trabalhos de elevada qualidade e dedicação, a realização de fóruns 
acaba determinando custos elevados para o deslocamento e reunião de conselheiros de todo o país, além do investimento em tempo pelo 
conselheiro e demais colaboradores. Por isso a necessidade de ampliar as formas de interação com redução de custos, tempo e, 
especialmente, com a condução de forma objetiva e a produção de ações e políticas que possam atender aos objetivos de cada fórum. 
Considero um excesso o deslocamento de quase toda a CEP/MG para o IV Fórum, tendo em vista que o mesmo não conseguiu produzir, 
neste encontro, uma agenda ou resultado objetivo. Espera-se que nos próximos encontros tal resultado possa ser alcançado. Ocorre que 
grande parte do tempo do último dia de encontro foi dedicado à construção do calendário de encontros e formação de novos GTs, sem 
definições de objetivos, estratégias e prazos para resultados. GTs com número elevado de conselheiros de diversos CAU-UFs e 
calendários que se desdobram em reuniões presenciais por todo o país: na minha opinião isso não vai ao encontro dos princípios de 
economicidade, objetividade e resultados esperados.  
Como lacuna de conteúdo deste fórum, indico que neste encontro deveriam ter sido incluídos os esclarecimentos e os encaminhamentos 
em relação à resolução 198 de 2020, que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, sobre as ações 
de natureza educativa, preventiva, corretiva e punitiva, sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento de processos e 
para aplicação de penalidades por infração à legislação vigente e dá outras providências. Isto, pois, percebe-se um acúmulo de processos 
na CEP/MG e um processo de deliberação sem o suporte de métodos, processos e soluções metodológicas e tecnológicas que possam 
agilizar e atender à demanda estabelecida. Na prática, o número de processos que ingressam na CEP/MG é muito maior do que o número 
de processos analisados e deliberados na respectiva comissão. E a respectiva comissão tem apenas ampliado o número de reuniões e 
número de conselheiros como membros. E mesmo assim ficando aquém da demanda necessária. Portanto, vejo a necessidade de suporte 
de métodos, processos e soluções tecnológicas que possam agilizar e atender à demanda estabelecida. 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 20/03/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Sergio Myssior 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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