
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 14/10/2021 

Dados do autor do relatório:  
Nome: Ariel Luís Romani Lazzarin                Cargo: Gerente Geral 
Documento nº: 051.072.399-35                     Tipo de documento: CPF 

 
Dados da viagem: 
 
Evento 1: Reunião no IFMG (Instituto Federal Minas Gerais) - Campus Ouro Preto        
Início: 14/10/2021 às 11h00                                                                                              
 
Evento 2: Reunião na Prefeitura Municipal de Ouro Preto                                            
Início: 14/10/2021 às 15h00                                                                                          
 
Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, apresentar a nova gestão 2021-2023 e 
tratar sobre demandas específicas das instituições citadas acima. 
 

 
Descrição das atividades realizadas: 
 
Reunião no Instituto Federal Minas Gerais – IFMG, Campus Ouro Preto        
Representantes do CAU/MG: 

 Edwiges Leal – Presidente  

 Sérgio Ayres – Conselheiro Estadual Titular, membro da Comissão de Patrimônio Cultural - CPC   

 Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

 Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 
 
Representantes do IFMG: 

 Reginato Fernandes – Diretor Geral do IFMG Campus Ouro Preto 

 Maria Cristina Simão – Arquiteta e Urbanista, Coordenadora do curso de Pós-Graduação Gestão e Conservação do Patrimônio 
Cultural 

 Paola de Macedo – Arquiteta e Urbanista, Coordenadora do curso de Graduação Tecnologia em Conservação e Restauro 

 Rodrigo Meniconi – professor, Arquiteto e Urbanista 

 Alex Bohrer – professor, Historiador 

 Natiele de Oliveira – professora, Historiadora 
 
A reunião foi solicitada pelos gestores do IFMG, com o objetivo de apresentar o curso de Pós-Graduação lato-sensu Gestão e Conservação 
do Patrimônio Cultural e o curso de Graduação Tecnologia em Conservação e Restauro. Os cursos possuem correlação às atividades de 
Arquitetura e Urbanismo, organizando-se em eixos temáticos como o de tecnologia, fundamentação histórico-conceitual e regulação 
urbana, por exemplo, além de estar voltado à conservação e restauro de bens imóveis.   
A proposta da instituição é, com esses cursos, desenvolver práticas profissionais diretamente ligadas à Cidade de Ouro Preto e à Minas 
Gerais, estado que detém grande parte do patrimônio cultural brasileiro e assim, contribuir com esse campo profissional no Brasil.  
 
A Presidente Edwiges Leal apresentou a gestão do CAU/MG, sua estrutura, função e ações desenvolvidas. Destacou a importância de o 
conselho discutir o ensino e formação dos profissionais de forma atenta às demandas atuais para um atendimento cada vez mais 
qualificado da sociedade pelos profissionais de arquitetura e urbanismo. Assim, essa reunião entre as instituições reforça o compromisso 



 

 

do CAU/MG em estar cada vez mais próximo da sociedade mineira, contribuindo com o desenvolvimento profissional e com a construção 
de cidades cada vez mais saudáveis e atentas à sua história e patrimônio.  
 
 
Reunião na Prefeitura de Ouro Preto        
 
Representantes do CAU/MG: 

 Edwiges Leal – Presidente  

 Sérgio Ayres – Conselheiro Estadual Titular, membro da Comissão de Patrimônio Cultural - CPC   

 Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

 Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 
 
Representantes da Prefeitura Municipal: 

 Ângelo Oswaldo - Prefeito 

 Regina Braga - Vice-prefeita 

 Sandra Fosque - Superintendente de Habitação  

 Diogo Ribeiro - Procurador Geral do Município 
 
Dando continuidade às aproximações institucionais propostas pelo CAU/MG, realizou-se uma visita à Prefeitura de Ouro Preto, onde o 
conselho foi recebido pelo Prefeito Ângelo Oswaldo, Vice-prefeita Regina Braga, Superintendente de Habitação Sandra Fosque e 
Procurador Geral do Município Diogo Ribeiro. 
A Presidente Edwiges Leal apresentou a gestão e, reconhecendo a importância da aproximação entre o conselho e os municípios, propôs 
a continuidade das tratativas para a efetivação de um Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre a Prefeitura de Ouro Preto e o 
CAU/MG. Uma ação conjunta entre os órgãos qualificará o exercício da arquitetura e urbanismo no município e, consequentemente, 
promover a qualidade de vida das pessoas de forma atenta aos valores da cidade para o Brasil e para o mundo. 
No encontro discutiu-se amplamente sobre a importância da arquitetura e urbanismo para toda a sociedade, onde o Prefeito Ângelo 
Oswaldo, com sua vasta experiência e conhecimento, citou marcos históricos e culturais da sociedade brasileira e que estiveram 
diretamente ligados à produção urbana e arquitetônica. Ainda, destacou-se a importância de o município discutir junto ao conselho 
questões relacionadas à habitação social e meio ambiente.   
 
 



 

 

 
Imagem 01: Reunião na IFMG 

 



 

 

 

 
Imagem 02: Reunião no gabinete do prefeito de Ouro Preto. 

 
Avaliação do evento: 
 
A agenda representa o esforço da gestão por uma aproximação entre conselho e sociedade. As reuniões foram o primeiro passo para a 
programação de ações conjuntas com as duas instituições, ampliando o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo e qualificando o 
exercício da profissão e do ensino, bem como construindo cidades melhores para se viver. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 21/10/2021                                                
 
 
 
 

Ariel Luís Romani Lazzarin 
Gerente Geral 
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