
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 14/12/2021 a 18/12/2021 

Dados dos autores do relatório:  

Nome: Reinaldo Antero de Jesus Júnior                    Cargo: Gerente Administrativo Financeiro  
Documento nº: MG-12.065.383                                 Tipo de documento: Identidade RG   
 
Nome: Ariel Luís Romani Lazzarin                             Cargo: Gerente Geral  
Documento nº: MG - 22418439                                 Tipo de documento: Identidade RG   
 

Dados da viagem: 
 
Evento: Prospecção de novo local para funcionamento do Escritório Descentralizado Norte de Minas    Local: Montes Claros/MG   

Data de início: 14/12/2021             Data de término: 18/12/2021   

 

Justificativa da viagem: 

 

Prospecção de novo local para funcionamento do Escritório Descentralizado Norte de Minas . 
 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
Inicialmente foi realizada reunião com os colaboradores do escritório para explicitação dos motivos da viagem bem como dos interesses do 
CAU/MG em criar ambiente de maior visibilidade da autarquia bem como de maior aproximação dos profissionais com o Conselho; 
 
Na sequência procedemos a elaboração do trabalho de rotina do CAU/MG a partir do escritório regional; 
 
Concomitante foram efetuadas buscas de imóveis e rodadas de visitação a diversas opções. De todo o trabalho desenvolvido foram 
elencadas as opções que mais se aproximavam dos objetivos do CAU e estas foram apresentadas para os conselheiros da Região e serão 
apresentadas ao Conselho Diretor. 
 
Considerando o levantamento realizado em Montes Claros, registramos abaixo as possibilidades identificadas:  

 

 https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-ponto-comercial-para-aluguel-centro-montes,3274  

Sala comercial ampla. Necessita de intervenções.  

 

 https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-casa-residencial-comercial-para-aluguel-10-qu,2410  

Segundo a imobiliária, esse imóvel teria sido demolido, porém, andando na rua, o identifiquei. Porém, a imobiliária já estava fechada. Vale 

conferirmos.  

 

https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-ponto-comercial-para-aluguel-funcionrios-mo,3233  

Nesse imóvel, nos foram oferecidas salas, pelo valor de R$1.000,00 cada.  

https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-ponto-comercial-para-aluguel-centro-montes,3274
https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-casa-residencial-comercial-para-aluguel-10-qu,2410
https://masterimoveis.com.br/Alugar/aluguel-ponto-comercial-para-aluguel-funcionrios-mo,3233


 

 

https://jairamintas.com.br/imovel/casa-para-aluguel-centro-montes-claros-mg-locacao__box/696  

Não conseguimos acesso ao interior dessa casa.  

https://jairamintas.com.br/imovel/casa-para-aluguel-7-quartos-1-suite-1-vaga-centro-montes-claros-mg-

locacao__box/1705  

Esse imóvel necessita de algumas adaptações.  

O imóvel da imagem abaixo está disponível por R$10.000,00.  

Verificamos junto ao responsável se há a possibilidade de utilizarmos apenas o pavimento térreo, caso ele tenha interesse em adaptar 

uma recepção com acesso direto ao pavimento superior para uso de outro inquilino. 

 

 

 
Avaliação do evento: 
 
Oportunidade única de conhecimento da cidade, de aprofundar na nova metodologia de apresentação dos escritórios regionais e de 
convivência com os colaboradores e conselheiros da região. 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 
Data: 20/12/2021                                                _____________________________________________________ 
                                                                                                                     Assinatura 
 
 
                                                                           _____________________________________________________ 
                                                                                                                     Assinatura 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data 10/12/2021                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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Anexo I – Comprovantes de Embarque 
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