
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 22/08/2019 

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:   IV Oficina de Fiscalização CAUBR                                    Local:  CAU/RJ 

Data de início: 23/07/2019                           Data de término:  24/07/2019 

Justificativa da viagem:  O CAU/BR criou a Comissão Temporária de Fiscalização, a qual está trabalhando em uma proposta de 

alterações na Resolução n° 22 do CAU/BR, que trata da fiscalização. Como parte dos trabalhos da comissão, estão sendo realizadas 
oficinas para debater o tema com os CAU/UF’s para a construção colaborativa de sua proposta final. Todos os membros das CEP’s 

foram convidados para o evento para a última oficina a ser realizada.. 
 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
- Presença na apresentação do CAU/RJ sobre a organização interna, diretrizes e produção de dados; CAU/TO sobre o uso de drones na 
fiscalização; CAU/SP sobre o papel da fiscalização do CAU e o patrimônio histórico; e CAU/CE com contribuições à minuta; 
 
- Participação na formulação dos documentos e nas contribuições na Oficina da Comissão Temporária de Fiscalização; 
 
- Participação nas contribuições para a elaboração da Dosimetria das Infrações, Conceitos e Medidas, e Proposta sugerida pelo CAU/BR; 
 
- Análise da Minuta da Resolução: artigos 35 e 36. Capítulo IX das infrações e sanções ao exercício profissional – seção I – Da 
Categorização das Infrações ao Exercício Profissional e Seção II – Das Minutas por infração ao exercício profissional; 
 
- Análise da Minuta da Resolução: leitura e indicação dos destaques – capítulos VII do Registro das ações de fiscalização; capítulo X do 
processo de fiscalização; e capítulo VIII Requisição, relatório de fiscalização, notificação e auto de infração (definição dos modelos). 
 

Avaliação do evento: O evento foi muito importante em termos de decisões em conjunto com as demais comissões de Fiscalização dos 
CAUs UFs, proporcionando integração entre os participantes e desenvolvendo habilidades. Este evento fez parte de um trabalho que 
encontra-se em processo de desenvolvimento, sendo mais uma etapa que será complementada em outros momentos. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 22/08/2019                                                                  
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  
                                                                                                                  Assinatura 

 


