
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 14/02/2023 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Vice-Presidente e Coordenador da Comissão de Exercício Profissional 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento: registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: Reunião institucional com Secretário Municipal de Planejamento e equipe técnica de servidores da prefeitura de Conselheiro 

Lafaiete e evento integrador: BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU na 

Sociedade    

Local: Reunião: Prefeitura de Conselheiro Lafaiete; Evento auditório da UNIFASAR 

Data de início: 14/02/2023 

Data de término: 14/02/2023 

 

Justificativa da viagem: Representar a Presidência do Conselho e a Comissão de Exercício Profissional nas atividades. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

Às 15h:30mim houve uma Reunião institucional com Secretário Municipal de Planejamento e equipe técnica de servidores da prefeitura 
de Conselheiro Lafaiete. Nesta reunião foi tratado algumas demandas do município, em especial sobre acessibilidade, aprovação de 
projetos, autodeclaração do profissional para obtenção do habite-se. Foi falado sobre a necessidade da capacitação dos profissionais 
sobre as normas de acessibilidade e dos problemas de ética dos profissionais que declaração ter atendido as normas técnicas nas suas 
atividades, mas que efetivamente não cumpriram ou nos casos de auto declaração de conformidade da obra construída com o projeto que 
não sendo verídico também seria uma falta ética. Os representantes do CAU informação que seria possível, em pareceria realizar as 
capacitações e que nos casos de possíveis infrações éticas era necessário se formalidade denuncia para o CAU. O Secretario de 
planejamento citou que esta em tratativas de fazer um termo de cooperação com o CREA e que também teria o interesse de fazer com o 
CAU. O Vice-presidente informou que um dos motivos da visita seria fazer este termo e que estava com uma proposta em mão para ser 
entregue ao prefeito. Antes da finalização da reunião o prefeito compareceu para receber a minuta do termo de cooperação entre o CAU 
e a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete. O Secretario informou que enviara o terno para o jurídico e que logo entrara em contato para dar 
continuidade a elaboração deste termo. 
 
Às 19h15mim teve início o evento BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU 
na Sociedade, com a abertura realizada pela Vice-Presidente do CAU/MG, o arquiteto e urbanista, Ademir Nogueira de Ávila, que realizou 
a palestra institucional, apresentando informações gerais sobre o CAU, dando espaço para o representante do SINARQ Eduardo Fajardo 
apresentar um pouco sobre a entidade. O evento encerrou-se com um debate direcionado com os participantes. 

 
Avaliação do evento: 
As atividades foram produtivas, pois houve a abertura de diálogo entre o CAU/MG e a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, podendo gerar 
um Termo de Cooperação técnica e o evento BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO teve boa participação com a 
possibilidade de interação com os participantes no final do evento e esclarecimento de dúvidas sobre o CAU e o exercício profissional. 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 15/02/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


		2023-02-15T16:20:00-0300




