
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
EXERCÍCIO: 2022 DATA: 8 a 10 de setembro  

Dados do autor do relatório:  

Nome: Mariana Fernandes Teixeira                   Cargo: Conselheira titular/coordenadora adjunta da CPUA   
Documento nº: CPF      Tipo de documento:  086.201.526-02 

 
Dados da viagem: 
 
Evento: Seminário Nacional de Meio Ambiente - Urbanização e mudanças climáticas: desafios para o desenvolvimento de cidades justas 
e resilientes na Amazônia.                                     
 
Local: Auditório do SEBRAE/AC, endereço: Avenida Ceará 3693 - 7º BEC, Rio Branco/AC   
Data de início: 08/09/22                          Data de término: 10/09/22  
 
Justificativa da viagem: Foram solicitados representantes do CAU-MG para participação do Seminário. Sendo assim, participaram do 
evento a presidente Maria Edwiges Leal, o Gerente geral Ariel Lazzarin, o assessor da CPUA-MG Tadeu Santos e, na impossibilidade do 
Coordenador da CPUA-MG Fábio Vieira participar, a adjunta Mariana Teixeira. 
 
 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
O evento aconteceu ao decorrer de três dias. No primeiro, foi realizado o encontro regional de CPUAs, em que foram apresentadas e 
debatidas formas de urbanização nas cidades da região norte, com inspirações baseadas na natureza, mais sustentáveis e responsáveis 
com a justiça social. Na sequência, foi apresentada primeira parte do seminário, aberto a todos, com palestra de Ana Cardoso sobre a 
necessidade de articular urbanismo com ecologia. Ao segundo dia, foi realizada uma primeira mesa, sobre boas práticas em Educação 
Ambiental. Na sequência, a apresentação da carta aos candidatos e a questão ambiental e, após, a segunda mesa “Cidades Resilientes: 
quais caminhos percorrer?”. Na parte da tarde, ocorreram paralelamente duas oficinas - Carta às CPUAs sobre Meio Ambiente e Projeto 
Amazônia – um projeto CAU. No terceiro dia, os membros das CPUAs foram conduzidos em uma visita técnica que passou por pontos 
relevantes da cidade, uma área de Preservação ambiental e outra de preservação permanente.  
 
 
Avaliação do evento: 
 
O evento teve enorme contribuição para os participantes, trazendo à reflexão diversos tópicos relevantes ao Planejamento urbano e 
ambiental de todo o país, uma vez que suas influências e consequências impactam diretamente a todos.  
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 20/09/2022                                            _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


