
Apresentador
Notas de apresentação
Desde a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU/RS vem trabalhando na estruturação e aprimoramento dos seus setores fins, dos procedimentos e do corpo técnico, de modo a sistematizar os três principais objetivos da instituição: orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional.O Conselho, que em um primeiro momento se desenvolveu com bases virtuais, presente nos computadores de cada arquiteto e urbanista do Rio Grande do Sul, e também com o atendimento presencial na sede em Porto Alegre, agora busca ampliar sua abrangência, visando uma aproximação com os profissionais e empresas no interior do Estado. O objetivo de oferecer um atendimento itinerante é prestar serviços com a mesma qualidade encontrada na capital, levando o CAU para todos, onde quer que estejam, até alcançarmos o último profissional estabelecido no Rio Grande do Sul. O CAU Mais Perto é a solução encontrada para efetivar essa aproximação de forma eficiente, moderna e econômica.O projeto surgiu como conceito na Comissão de Exercício Profissional, e foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar dentro do Conselho.A Comissão de exercício é que define as diretrizes gerais da fiscalização, direcionando o foco principal das ações e propondo um mapeamento da realidade profissional no estado. Atualmente estas ações ocorrem na capital e na região metropolitana, com suporte mais imediato, mas também no interior do estado, porém com  algumas dificuldades operacionais.A proposta foi desenvolver um programa que trouxesse a estrutura necessária para que as atividades acontecessem com facilidade, através de equipes itinerantes. Também que marcasse a presença do CAU nas cidades e possibilitasse aos profissionais e a sociedade manter um contato mais direto com o Conselho, para ele se fixar de vez no imaginário da população.



• Atendimento presencial
• Representação institucional
• Orientação à sociedade

• Divulgação dos objetivos do Conselho
• Promoção da Arquitetura e Urbanismo
• Suporte à fiscalização

Apresentador
Notas de apresentação
A primeira questão que nos motivou a desenvolver o programa foi atender às demandas dos profissionais, do CAU e da sociedade por todo o estado:- Permitir o atendimento presencial no auxílio aos expedientes administrativos e esclarecimento de assuntos relacionados (honorários, atribuições, responsabilidade, ética, etc.).- Facilitar a Representação Institucional do Conselho junto à Órgão Públicos, IES, etc.- Divulgar os objetivos do Conselho e orientar a sociedade.- Promover a Arquitetura e o Urbanismo, através de programas diversos: qualificação de empresas, operacionalização de convênios, promoção de pesquisas e levantamentos, etc.- Fornecer Suporte à Fiscalização do Exercício Profissional e consolidar as frentes em desenvolvimento (feiras e eventos, condomínios, shoppings, etc.)



• Programa itinerante • Cobertura das atividades do Conselho
• Suporte operacional

Apresentador
Notas de apresentação
Os pontos mais distantes se encontram a mais de 600 quilômetros e a cerca de 8 horas de viagem desde Porto Alegre. Temos uma vasta região que se encontra a mais de  400 quilômetros ou 6 horas de viagem, inviabilizando a cobertura de algumas cidades diretamente desde a capital.Nosso estado tem concentrações urbanas com número considerável de arquitetos e urbanistas e de empresas de forma esparsa, mas sem densidade comparável a das regiões metropolitanas.A proposta de um programa itinerante pretende cobrir a extensão territorial do Rio Grande do Sul, sem que as distâncias entre a capital e os extremos inviabilizem as viagens, e facilitando a cobertura das atividades do Conselho com suporte operacional. 



Apresentador
Notas de apresentação
Desta maneira, a proposta foi dividir o estado em 3 regiões, cada uma com uma unidade do CAU Mais Perto funcionando de forma independente:1. Região Metropolitana, dos Vales, Litoral Norte e Serra;2. Regiões Norte e Missioneira;3. Regiões Sul e Centro Oeste.	Através das informações existentes no SICCAU e extraídas pelo IGEO, complementadas pelos levantamentos desenvolvidos a pedido da CEP-CAU/RS e pelo trabalho de campo da equipe de fiscais, elaboramos uma grande banco de dados que permite estimar a importância da presença do Conselho em cada uma das cidades do estado, programando ações coordenadas, desde o contato com IES até a realização de diligências motivadas por denúncias.



• Equipe qualificada
• Realização de atendimento e orientação
• Fiscalização e montagem de processos

• Furgão acessível
• Capacidade para 02 

atendimentos simultâneos
• Coleta biométrica

Apresentador
Notas de apresentação
A base do programa é uma equipe qualificada, que possa realizar todo tipo de atendimento e orientação, e que permita também dar andamento às ações de fiscalização: desde diligências in loco até a montagem de processos administrativos. O atendimento será itinerante, oferecido por um furgão acessível, onde será possível receber até dois arquitetos e urbanistas simultaneamente, que permita coleta biométrica, tenha internet, utilize energia sustentável sempre que possível, além de toda a estrutura física necessária também para tarefas administrativas e de fiscalização.



• 01 arquiteto e urbanista
• 05 assistentes

• 01 furgão
• 04 automóveis

• 02 bicicletas elétricas
• 04 drones

Apresentador
Notas de apresentação
As equipes serão compostas por um Arquiteto e Urbanista Agente Fiscal, responsável pelo cumprimento das atividades previstas, e por Assistentes do Programa, que além de realizar o atendimento, também possam prestar suporte.Cada furgão contará com carros para os deslocamentos do fiscal e dos assistentes de maneira independente, com bicicletas elétricas para mobilidade em centros urbanos e com drones para apoio na captura de imagens nas atividades de fiscalização em locais de difícil acesso.



• Facilidade de acesso
• Energia e Internet
• Segurança
• Sanitários

• Prefeituras e demais órgãos públicos
• Instituições de Ensino Superior
• Postos de Combustível, Hotéis
• Shoppings, Supermercados.

Apresentador
Notas de apresentação
Para que o furgão se instale numa cidade, será necessário um local de fácil acesso aos arquitetos e urbanistas que atenda determinadas condições (fornecimento de energia e internet, quando possível, com segurança e acesso a um sanitário). Para isso, estamos estudando convênios com prefeituras, órgãos públicos, IES, Postos de Combustível, Shoppings, Hotéis, Supermercados, etc. Também pretendemos instigar a participação dos profissionais na sugestão destes locais de parada.



• Termos de cooperação
• Troca de informações

• Fiscalizações conjuntas
• Atividades de urbanismo

Apresentador
Notas de apresentação
Seguiremos com o contato junto a prefeituras, para afinamento das informações referentes ao conselho, operacionalização das parcerias e termos de cooperação.Também contatos com demais órgãos públicos.



• Intervenções em patrimônio histórico
• Cobertura de denúncias com diligências
• Quantidade e frequência de RRTs

• Instituições de Ensino
• Feiras e Eventos
• Condomínios e shoppings

Apresentador
Notas de apresentação
Sobre os Condicionantes destes roteiros, a principal será que cidades com mais arquitetos e empresas de Arquitetura e Urbanismo, terão mais ações por ano. Além disso:- A ocorrência de feiras e eventos;- A existência de condomínios e shoppings;	- A identificação de atividades de urbanismo, incluindo, por exemplo, a fiscalização das revisões de planos diretores;	- A cobertura das denúncias e a realização de diligências;	- A fiscalização de intervenções em patrimônio histórico;- A quantidade de RRTs realizados e o cruzamento de dados obtidos através de termos de cooperação;	- O andamento das demais frentes, bem como o desenvolvimento de ações específicas regionais, identificadas ao longo do programa



Planejamento Gerência de Atendimento e Fiscalização

Apresentador
Notas de apresentação
O planejamento dos roteiros e ações previstas e o controle do programa será realizado diretamente pela Gerência de Atendimento e Fiscalização, fazendo parte da programação desenhada para todo o estado.



Em andamento:

• Fase interna de licitações

• Piloto do Programa previsto para Fevereiro de 2017
• Testes do funcionamento
• Levantamento de características das regiões
• Afinamento de detalhes para a fase plena

Apresentador
Notas de apresentação
Estamos definindo os detalhes dos cargos específicos para a equipe, visando à realização de um novo concurso, bem como especificando a configuração do furgão, através do estudo de experiências de outros órgãos que prestam atendimento itinerante, para viabilizar sua compra. Também estamos detalhando e licitando os demais itens necessários ao programa. Estas ações permitirão efetivarmos um piloto do Programa previsto para iniciar em fevereiro de 2017, utilizando a equipe atual de agentes fiscais, atuando por no mínimo 4 meses para que seja testado o funcionamento, levantadas as características de cada uma das regiões e afinados os detalhes. Com a avaliação deste piloto teremos as definições finais para a implantação do programa pleno, em todo o estado, ainda em 2017.



OBRIGADO.

Rodrigo Jaroseski
Gerente de Atendimento e Fiscalização

rodrigo@caurs.gov.br
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