
 

 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 28/11/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Luana Pascoal Gonçalves Rodrigues 
Cargo: Coordenadora de Fiscalização  
Documento nº: MG 12.300.146 
Tipo de documento: RG 

Dados da viagem: 
Evento: III Encontro Nacional de Fiscalização 
Local: San Raphael Hotel - Largo do Arouche, 150, Centro, São Paulo/SP 
Data de início: 22/11/2022                               Data de término: 23/11/2022 

Justificativa da viagem: participação da equipe de fiscalização do CAU/MG no evento 

Programação das atividades: 

21/11/2022 – viagem de Ipatinga/MG a São Paulo/SP 

22/11/2022:  

- III Encontro Nacional de Fiscalização - horário 09:15 às 17:00h: 

     Resolução CAU/BR nº 198/2020  

     Módulo de Fiscalização no SICCAU 

     Como estruturar e construir Planos de Fiscalização anuais 

     Boas práticas - Planos de Fiscalização: CAU/SP, CAU/PA e CAU/SC.  

23/11/2022:  

- III Encontro Nacional de Fiscalização - horário 09:15 às 17:00h: 

     Boas práticas - Ações Orientativas (Educativas e Preventivas): CAU/SP, CAU/CE, CAU/RJ e CAU/DF; 

     Boas práticas - Sistemas, Convênios e Contratos que auxiliam as atividades de Fiscalização: CAU/PR, CAU/SP e CAU/MG. 

- Retorno para Ipatinga/MG. 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

O evento contou com a participação da equipe de diversos CAU/UFs, CEP-CAU/BR e alguns integrantes da Comissão Temporária de 
Fiscalização (CFT) que trabalhou na elaboração da Resolução CAU/BR nº 198/2020. Inicialmente, foram apresentadas as principais 
alterações do novo normativo em relação à Resolução CAU/BR nº 22/2012, o andamento das atividades do Grupo de Trabalho de 
implantação da Resolução, assim como o novo módulo de fiscalização do SICCAU. Posteriormente, houve uma explanação sobre o 
Plano Nacional de Fiscalização e boas práticas do CAU/SP, CAU/PA e CAU/SC sobre os planos estaduais de fiscalização. 
 
No segundo dia do evento, foram demonstradas boas práticas em ações orientativas dos estados de São Paulo, Ceará, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal. Por fim, foram exibidas as boas práticas de convênios e contratos que auxiliam na fiscalização, contando 
com a participação das experiências do CAU/MG, especialmente em relação ao convênio com o Corpo de Bombeiros e o contrato 
com o procob. 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com sugestões 
para implementação de atividades/procedimentos: 

Tendo em vista que a Resolução CAU/BR nº 198/2020 entrará em vigor em breve, todo o conhecimento adquirido será aplicado nas 
atividades de fiscalização. As boas práticas dos CAU/UFs de planos de fiscalização, contratos e convênios auxiliarão no planejamento 
de ações de fiscalização 



 

Avaliação do evento: 

O encontro foi muito produtivo, com troca de experiência entre os CAU/UF’s e esclarecimentos sobra a Resolução CAU/BR nº 
198/2020.  

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 
Data: 28/11/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
 

 
Lembre-se de anexar folder/crachá do evento. (quando houver) 
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