
  

 

 

 RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 09/03/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Samira de Almeida Houri 
Cargo: Gerente de Fiscalização 
Documento nº: 001147 
Tipo de documento: Matrícula 

Dados da viagem: 
 
Evento: Reuniões Coordenadoria de Fiscalização 
Local: Ipatinga 
Data de início: 02/03/2023                                Data de término: 03/03/2023 
Justificativa da viagem: As reuniões presenciais, bimestrais, entre a Coordenadora de Fiscalização e a Gerente Técnica e 
de Fiscalização ocorrerão para elaboração e acompanhamento das ações de fiscalização. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
 
DIA 02/03 – QUINTA-FEIRA: 
08h05 – 08h55 – Deslocamento Ipatinga 
09h30 – 12h00 – Reunião 
12h00 – 13h00 – Intervalo 
13h00 – 17h00 – Reunião 
 
DIA 03/03 – SEXTA-FEIRA: 
08h30 – 12h30 – Reunião 
12h30 – 13h30 – Intervalo 
13h30 – 14h30 – Reunião 
15h25 – 16h10 – Deslocamento Belo Horizonte 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

DIA 02/03 – QUINTA-FEIRA: 
Na parte da manhã, realizei reunião com a Coordenadora de Fiscalização, Luana Rodrigues, na qual discutimos sobre a 
frente de fiscalização de Patrimônio Cultural, para verificação da participação de profissionais habilitados na realização de 
laudo de estados de conservação; inventários e processos de tombamento, de patrimônios arquitetônicos e urbanísticos, 
referentes ao ICMS Patrimônio Cultural, através de dados da biblioteca do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico (IEPHA), conforme Deliberação DCEP 202.3.2/2022. Na parte da tarde, discutimos sobre a adequação dos 
procedimentos atuais à Resolução CAU/BR nº 198/2020. 
 
DIA 02/03 – QUINTA-FEIRA: 
Na parte da manhã, tratamos da organização de todos procedimentos da fiscalização, com a utilização da ferramenta 
Microsoft Teams. 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

A reunião possibilitou o desenvolvimento de atividades em conjunto que não são possíveis de realizar à distância, por 
meio de videochamada, sendo fundamental para organizamos as ações de fiscalização da Gerência Técnica e de 
Fiscalização. 



  

 

Avaliação do evento: 

O objetivo da reunião entre a Coordenadora de Fiscalização e a Gerente Técnica e de Fiscalização era a elaboração e o 
acompanhamento das ações de fiscalização, o que foi cumprido, uma vez que tivemos que conseguimos organizar as 
informações sobre os procedimentos no Teams, bem como realizamos as adequações de parte dos documentos à 
Resolução CAU/BR nº 198/2020, além de que conseguimos definir a execução do projeto piloto da ação de fiscalização 
do patrimônio cultural. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 10/03/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Lembre-se de anexar folder/crachá do evento. (quando houver) 
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