
  

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 29/11/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Samira de Almeida Houri 
Cargo: Gerente Técnica e de Fiscalização 
Documento nº: 001147 
Tipo de documento: Matrícula 

Dados da viagem: 
 
Evento: III Encontro de Fiscalização do CAU/SP 
Local: San Raphael Hotel (São Paulo) 
Data de início: 22/11/2022                                Data de término: 23/11/2022 
Justificativa da viagem: O objetivo do encontro é reunir fiscais de todo o Brasil para discutirem suas dúvidas e trocarem 
experiências sobre suas atuações. O resultado dessas participações será encaminhado ao CAU/BR e poderá servir de 
subsídio para a construção de uma fiscalização melhor integrada em todo território nacional, respeitadas as várias 
especificidades regionais. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
 
DIA 22/11 – TERÇA-FEIRA: 
 
09h15 – Abertura 
09h30 – Resolução CAU/BR nº 198/2020  
10h15 – Módulo de Fiscalização no SICCAU  
11h00 – Debate 
12h00 – Intervalo para almoço  
14h00 – Como estrutura e construir Planos de Fiscalização anuais 
14h45 – BOAS PRÁTICAS – Planos de Fiscalização  
16h00 – Debate 
17h00 – Visita à Sede do CAU/SP e Encerramento 
 
DIA 23/11 – QUARTA-FEIRA: 
 
09h15 – BOAS PRÁTICAS – Ações Orientativas (Educativas e Preventivas) 
11h00 – Debate  
12h00 – Intervalo para almoço  
14h00 – BOAS PRÁTICAS – Sistemas, Convênios e Contratos que auxiliam as atividades de Fiscalização 
16h00 – Debate e encaminhamentos finais 
18h00 – Encerramento 



  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

DIA 22/11 – TERÇA-FEIRA: 
 
Na parte da manhã, a Presidente do CAU/SP, Catherine Otondo, recebeu os participantes do evento e, em seguida, a 
Coordenadora da CEP-CAU/BR, Patrícia Luz, apresentou sobre ações realizadas e previstas para implementação da 
Resolução CAU/BR nº 198/2020, dentre elas, a criação de um grupo de trabalho para capacitar os CAU/UFs para 
utilização do novo sistema da fiscalização. O Coordenador da Assessoria Jurídica do CAU/BR, Eduardo Paes, apresentou 
o fluxo do rito processual e competências conforme Resolução CAU/BR 198/2020. A Supervisora do CAU/SP, Fernanda 
Leite, e a Coordenadora de Fiscalização do CAU/RS, Andréa Pinheiro, apresentaram o sistema que está sendo 
desenvolvido para atender às alterações do rito da fiscalização contidas na Resolução CAU/BR 198/2020. Na parte da 
tarde, representantes do CAU/SP, do CAU/PA e do CAU/SC apresentaram seus planos de fiscalização, com destaque 
para a ação desenvolvida do CAU/PA para automatização dos atendimentos relativos à fiscalização. Em decorrência de 
forte chuva na cidade de São Paulo, a visita à sede do CAU/SP foi cancelada. 
 
DIA 23/11 – QUARTA-FEIRA: 
Na parte da manhã, representantes de todas da Comissão de Fiscalização, da Comissão de Exercício Profissional, 
Comissão de Ética e Disciplina e Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP apresentaram sobre suas ações principais. 
Em seguida, representantes do CAU/CE, do CAU/RJ e do CAU/DF apresentaram sobre ações orientativas, educativas e 
preventivas, realizadas em seus conselhos, com destaque para o Selo CAU/DF, projeto que visa reconhecer o valor 
histórico das edificações de Brasília, como também divulgar as boas práticas de conservação e manutenção predial que 
preservaram a linguagem arquitetônica do movimento moderno. Na parte da tarde, apresentei sobre sistemas, convênios 
e contratos que auxiliam as atividades de fiscalização, bem como representantes do CAU/PR e CAU/SP, com destaque 
para a participação do professo da Unifesp, Tiago da Silva, que abordou sobre as possibilidades de implementação de 
inovações tecnológicas nas ações de fiscalização. 

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

A participação o III Encontro da Fiscalização do CAU/SP proporcionou, principalmente, a compreensão as principais 
alterações nos ritos processuais da fiscalização do exercício profissional, bem como o conhecimento de processos 
exitosos de outros CAU/UFs, permitindo avaliar novas possibilidades de ações da fiscalização, aplicando algumas 
propostas na estrutura do CAU/MG. 

Avaliação do evento: 

O objetivo do III Encontro da Fiscalização do CAU/SP era promover a troca de experiências e o debate sobre as matérias 
de competência da Fiscalização, o que foi cumprido, tendo em vista a grande participação do corpo técnico dos CAU/UFs, 
dentre eles, agentes de fiscalização e gestores, e os temas debatidos sobre o aprimoramento das ações de fiscalização, 
tanto por meio da implementação da Resolução CAU/BR nº 198/2020, como pelas apresentações das boas práticas. 
Acredito que a participação do corpo técnico nesses eventos é fundamental, uma vez que lidam diretamente com o tema 
e conseguem contribuir nos debates e aplicar os conhecimentos no dia a dia. 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 29/11/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

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

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