
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 10/11/2021 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Conselheiro Estadual do CAU/MG 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento:  CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: Assembleia para processo eletivo para composição do Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora 

Local:  Auditório do 1º andar, Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil 2001, Centro 

Data de início: 9h00mim 

Data de término: 11h00mim 

 

Justificativa da viagem:  Representar o CAU/MG para pleitear uma vaga do CAU no Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora, 

participando do processo de votação. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

A reunião iniciou por volta de 9h15mim, com a apresentação de cada membro participante, em seguida foi feita uma explanação sobre a 
divisão administrativa da prefeitura de Juiz de Fora nas áreas que envolvem a habitação, posteriormente foi apresentado as informações 
do Conselho Municipal de Habitação e na sequência foi verificado o número de inscritos para cada setor, ficando eleitos de forma 
automática as vagas dos setores que não tiveram mais inscritos que vagas. Depois foi verificado os setores que possuíam mais inscritos 
do que vagas e foi sugerido a realização de composição entres os membros para evitar a votação e para todos poderem participar. No 
setor que o CAU/MG estava inscrito havia mais inscritos que vagas e foi necessário realizar uma composição. Assim ficou acordado que 
o CAU/MG seria o titular da vaga durante os primeiros 18 meses da gestão, com o CREA/MG na suplência e que nos outros 18 meses, o 
CREA/MG seria o titular e o CAU/MG o suplente. Esta composição foi aceita por todos, assim como as demais, sendo finalizado o processo 
de eleição dos membros Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora. Antes do encerramento foi solicitado a diligência de se fazer 
a indicação do representante da instituição no Conselho o mais rápido possível, ficando acertado o prazo máximo até o dia 17/11/2021. 
 

 
Avaliação do evento: A reunião transcorreu sem imprevistos, o CAU/MG consegui uma vaga no Conselho Municipal de Habitação de 
Juiz de Fora, alcançando o objetivo da participação da reunião. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 07/12/2021                                              _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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