
 

 

“ENCONTRO DAS COMISSÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU – 2019” 

 
DATA: 07 e 08 de outubro de 2019 

LOCAL: Auditório do Centro Cultural Érico Veríssimo  

Endereço: Rua dos Andradas, 1223 - CEP: 77061-002 Porto Alegre/ RS 
 

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA 
 

DIA 07/10 - SEGUNDA-FEIRA 

8h30 Credenciamento 

9h30  Abertura: Coordenador da CTF-CAU/BR e Coordenador da CEP-CAU/RS 

10h 
Apresentação da Comissão Temporária de Fiscalização (CTF- CAU/BR) – 
Plano de Trabalho e Minuta do Plano Nacional de Fiscalização  
(Conselheiro Federal Matozalém, coordenador da CTF) 

12h30 Intervalo para almoço 

14h Considerações e comentários dos participantes 

16h30 
Consolidação das contribuições e encaminhamentos a respeito da minuta 
do Plano Nacional de Fiscalização 

17h00 
Apresentação dos CAU/UF sobre ações, planos, campanhas e práticas 
realizadas pelas equipes de fiscalização dos CAU/UF 

 
DIA 08/10 - TERÇA-FEIRA 

9h Abertura: Coordenadores da CEP, CTF e CTR do CAU/BR 

9h30 

Manifestação e considerações dos participantes sobre os temas sugeridos 
pelas CEPs UF: 
• Uso de Tecnologias (IGEO e outras); 
• Melhores práticas para a fiscalização de arquitetura de interiores; 
• Ações para a fiscalização do Patrimônio Histórico;  
• Rotina de fiscalização para registros profissionais interrompidos;  
• Fiscalização de Editais (Pregão); 
• Conflitos entre os normativos sobre atividades, como pavimentação, 

infraestrutura urbana, ar condicionado, fundações, etc; 
• Programação para realização de Encontros Nacionais em 2020; 
• Normatização e Regulamentação de Manifestações Técnicas: cartilhas, 

pareceres e notas 

12h30 Intervalo para almoço 

14h 
Consolidação das considerações e encaminhamentos a respeito dos temas 
discutidos no período da manhã 

15h 
Apresentação da CTR sobre o trabalho em desenvolvimento de revisão 
das resoluções de registro de profissionais e registro de pessoas jurídicas 

16h Considerações e comentários dos participantes   

17h Considerações Finais e Encerramento  

 

 

 

OBJETIVO: 
O objetivo do “Encontro das CEPs do CAU” em 2019 é versar sobre os temas correlatos ao Exercício 
Profissional da Arquitetura e Urbanismo, como Fiscalização, Registro de Pessoas Jurídicas, Alteração 
de Registro de Profissionais, Atividades Técnicas e Atribuições, visando o aprimoramento das normas 
vigentes e a melhoria dos procedimentos e da operacionalização. 
 
PARTICIPANTES CONVIDADOS: 

� CAU/BR: Presidente, Conselheiros Federais, Membros do CEAU, Gerência do CSC, 
Coordenadoria Técnica do SICCAU e do IGEO, Assessoria Jurídica, RIA e Ouvidoria;  

� CAU/UF: Conselheiros estaduais membros das Comissões de Exercício Profissional, gerentes 
técnicos e/ou de fiscalização, agentes de fiscalização e analistas técnicos assessores das 
Comissões de Exercício Profissional dos Estados e DF; 

 

MESA DIRETORA: 

� Será constituída por conselheiros coordenadores e membros da CEP-CAU/BR e das 
Comissões Temporárias do CAU/BR (CTF e CTR) e/ou conselheiros estaduais representantes 
das CEPs CAU/UF. 

 

PÚBLICO ESTIMADO: 

� De 100 a 120 participantes, incluindo os conselheiros e colaboradores do CAU/BR e 
componentes da mesa diretora. 

 
OBSERVAÇÕES: 

- O CAU/BR arcará com os custos de passagens e diárias dos Conselheiros Membros da CEP-
CAU/BR, dos membros permanentes das Comissões Temporárias de Fiscalização e Registro (CTF e 
CTR do CAU/BR), das assessorias técnicas das Comissões, da Coordenação Técnica-Normativa da 
SGM, da assessoria jurídica, da coordenação e da analista técnica do SICCAU, assim como as 
despesas com as pastas, crachás e etiquetas, confecção e impressão de folder e lista de presença. 

- O CAU/RS arcará com as despesas de locação de espaço físico (auditório) e com a infraestrutura de 
equipamentos, materiais diversos, blocos de anotações e canetas, de serviços e de pessoal, assim 
como os custos com seus conselheiros e funcionários participantes do evento. 

 - Os CAU/UF convidados arcarão com os custos de passagens e diárias dos seus respectivos 
conselheiros e funcionários participantes. 

 

 

 


