
 

ANEXO V 

Relatório de Participação em Evento Externo 

Nome:  Augusto Cesar de Farias Alves 

Função/Cargo: DIRETOR TÉCNICO/ COORDENADOR DA CEP-RJ 

Local do Evento: BRASÍLIA 

Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DA CEP-CAU-BR 

Assunto Tratado: Contribuições dos CAU-UF visando aperfeiçoamento das RESOLUÇÕES 
21, 22, 51 e 91 

Período do Evento: de  11/6/2015  a   12/6/2015 

Relatório de Desenvolvimento: 

O Seminário tinha como proposta construir uma base conceitual a partir das 
contribuições dos CAU-UFs no sentido de aprimorar as RESOLUÇÕES: 21, que trata das 
Atribuições Plenas dos Arquitetos e Urbanistas, 22 dispõe sobre a Fiscalização do 
Exercício Profissional, 51 que trata das Atribuições Privativas e 91 que dispõe sobre o 
Registro de Responsabilidade Técnica. Foi adotada a metodologia de 4 Grupos Temas, 
cada ocupado com uma das Resoluções citadas. Dessa maneira foram duas seções de 
trabalho, uma na tarde do primeiro dia, após a seção de abertura da qual fizeram parte 
o Coordenador da CEP-CAU-BR, Conselheiro Luiz Fernando Janot e do Presidente 
Nacional Haroldo Pinheiro,  e outra na manhã do segundo dia. Os setenta e três 
participantes, conforme lista de presença em anexo, representantes dos CAU-UFs se 
dividiram entre os grupos, sob a Coordenação dos Conselheiros Federais Membros da 
CEP-CAU-BR , José Alberto Tostes, Tema Resolução 21, Hugo Seguchi, Tema Resolução 
22, Luis Hildebrando Ferreira Paz, Resolução 51 e Claudemir José Andrade, Resolução 
91. A delegação do Rio de Janeiro composta por mim, mais os Conselheiros Membros da 
CEP-RJ Celso Rayol e Rodrigo Nogueira, e pelo Gerente de Fiscalização Guilherme Costa 
Fonseca, se distribuiu pelos grupos temas da Resolução 51, 91, 21 e 91 respectivamente. 
Os resultados dos trabalhos, em anexo,  foram apresentados em relatórios 
consolidados, na seção plenária final na tarde do segundo dia.  Tais resultados que serão 
por mim encaminhados a CEP para discussão, deverão ser sistematizados e avaliados 
pela CEP-CAU-BR e pelo Jurídico do CAU-BR,  com vistas a incorporação ou modificação 
das Resoluções em discussão, da mesma forma que os encaminhamentos de 
aplicabilidade das mesmas formulados nos Grupos. Está previsto também para outubro 
próximo um novo Seminário para avaliar a sistematização e possíveis incorporações das 
propostas às Resoluções.    

 


