PROCESSO
INTERESSADO Conselho Diretor – CAU/SP
ASSUNTO
Webinário de Fiscalização para homologação da Presidência
DELIBERAÇÃO Nº 003/2021 – CF-CAU/SP
A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO – CF - CAU/SP, reunida ordinariamente, de forma virtual, nos
termos do Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, no uso das competências que lhe conferem os artigos
91 e 96 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando que compete às Comissões Ordinárias do CAU/SP, propor, apreciar e deliberar sobre o
Calendário Anual de eventos e reuniões, conforme determina o artigo 91, inciso V, do Regimento
Interno do CAU/SP;
Considerando o inciso III do Art. 96 do Regimento Interno do CAU/SP, que dispõe que cabe a
Comissão de Fiscalização do CAU/SP propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já
normatizados pelo CAU/BR, sobre ações de fiscalização;
Considerando que com o processo de transição de Gestão e a posse dos novos Conselheiros do
CAU/SP, muitos aspectos do funcionamento interno do Conselho e de suas áreas ainda é desconhecido
para os novos Conselheiros;
Considerando que a Fiscalização é a atividade fim do Conselho, e que por vezes os Conselheiros como
seus representantes são procurados por outros profissionais ou pela sociedade para assuntos referentes
à Fiscalização;
Considerando que os trâmites das ações e processos de Fiscalização, em especial no tocante aos
limites de sua atuação, por vezes apresentam uma complexidade administrativa e normativa própria,
muitas vezes desconhecida dos profissionais e da sociedade; e
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/SP para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.
DELIBERA:
1 – Aprovar a realização de Webinário de Fiscalização, datado de 23 de Março, conforme informações
em anexo.
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para providências cabíveis.
Com 10 votos favoráveis dos conselheiros: Angela Golin, Salua Kairuz Manoel, Ana Claudia de
Souza Ferreira, Ana Claudia Fernandes Maciel, Debora Tognozzi Lopes, Elena Olaszek, Maurilio
Ribeiro Chiaretti, Nilson Ghirardello, Paula Fernanda Faria Rodrigues e Paulo Marcio Filomeno
Mantovani.
São Paulo-SP, 05 de março de 2021.
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou
emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a veracidade e a
autenticidade das informações prestadas.
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ANEXO – PROPOSTA DE EVENTO:
Webinário de Fiscalização
Nome do Evento:
Orientar os Conselheiros quanto a atuação da Fiscalização
Objetivo:
Participação de ao menos 50% dos Conselheiros
Meta:
Número de participantes/previstos
Indicadores:
Angela Golin
Responsável:
Problema Público:
Causas Implícitas:
Público- Alvo:
Setores Envolvidos:
Data do Evento:
Horário do Evento:
Palestrantes:
Local:
Custos:

Falta de conhecimento específico da área para os Conselheiros
responderem aos questionamentos sobre Fiscalização
Conselheiros sofre pressão de profissionais e da sociedade para oferecer
respostas rápidas referente a assuntos de Fiscalização.
Desconhecimento dos procedimentos de Fiscalização.
Conselheiros titulares e suplentes do CAU/SP
CF, SGO, Presidência, Comunicação e Fiscalização
23 de Março
16h-17:30h
Coordenadora da Fiscalização
Microsoft Teams
Sem custos

