
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 14/12/2022 

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: 23ª Reunião do Fórum de Presidentes do CAU e Assessoria em evento CAU/BR + CAU/RJ e em Plenária Ampliada do CAU/BR. 
Local: Sede CAU/RJ - Av. República do Chile, 230 – Centro  
Data de início: 14/12/2022 Data de término: 16/12/2022  
 
Justificativa da viagem: Assessorar a Reunião do Fórum de Presidentes do CAU, bem como Assessoria em evento CAU/BR + CAU/RJ 
e em Plenária Ampliada do CAU/BR. 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento: Além de suporte técnico para instalação da referida reunião do Fórum de Presidentes, 
foi realizada a assessoria de toda a reunião, bem como participação em determinadas discussões, apresentando dados técnicos e estudos 
desenvolvidos pelo CAU/MG. A assessoria ao Fórum se refere aos trabalhos anteriores, durante e posteriores à realização da reunião, 
como: envio de convites, confirmações de presença, articulação com o CAU que está recebendo a reunião, confecção de minuta de pauta 
e compilação de sugestões juntos às demais presidências, organização de documentos, auxílio técnico na montagem da reunião, 
acompanhamento de todo o debate, gravação, revisão de súmula, confecção de minutas dos encaminhamentos, correspondência aos 
CAU/BR, envio de comunicados e informes, etc. 
Ainda, na oportunidade, realizou-se assessoria à Presidência do CAU/MG em sua participação nos eventos organizados pelo CAU/BR e 
CAU/RJ em comemoração ao Dia do Arquiteto, bem como na Plenária Ampliada do CAU/BR, onde ocorreu a apresentação e balanço das 
atividades desenvolvidas pelos CAU/UF e Fórum de Presidentes. 

 
Avaliação do evento: 
 
Considerando a Coordenação do Fórum de Presidentes pela Presidente Edwiges Leal, é fundamental que o CAU/MG forneça suporte e 
assessoria às reuniões e atividades do Fórum. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 29/12/2022                                                
 
 
 
 

Ariel Luís Romani Lazzarin 
Gerente Geral 
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