
  

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2016 DATA: 15, 16, 17 e 18 de junho 2016 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Flávia Mosqueira Possato Cardoso                          Cargo: Assessora de Eventos 
Documento nº: MG 9.091.143                                             Tipo de documento: Identidade 

Dados da viagem: 
Evento: Palestra com a Presidente do CAU/MG no interior de Minas – Territórios: Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Mucuri  
Local: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares e Teófilo Otoni  
Data de início: 15/06/2016                                 Data de término: 18/06/2016 
 
Justificativa da viagem:  
Após a organização e planejamento dos eventos, a assessora acompanhou a execução dos mesmos, aferindo o 
cumprimento e desempenho das atividades propostas. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 
 



  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

15/06 – Ipatinga e Coronel Fabriciano/MG  
 

 Reunião Institucional na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - 
ARMVA 

 Fiscalização – apuração de denúncias; 

 Reunião Institucional com a Prefeita de Coronel Fabriciano; 

 Palestra Institucional para os arquitetos da região e estudantes – Centro Universitário do Leste de 
Minas Gerais, UNILESTE MG;  

 
16/06 – Coronel Fabriciano, Ipatinga e Governador Valadares/MG 
 

 Visita ao Posto Avançado do CAUMG; 

 Reunião Institucional com a prefeita de Ipatinga; 

 Fiscalização – apuração de denúncias; 

 Palestra Institucional para os arquitetos da região e estudantes - Faculdade Pitágoras de Ipatinga - FPI; 

 Reunião Institucional com a Prefeita de Governador Valadares; 

 Palestra Institucional para os arquitetos da região e estudantes – Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE 

 
17/06 – Teófilo Otoni/MG 
 

 Reunião Institucional com o Prefeito de Teófilo Otoni; 

 Encontro com os profissionais arquitetos da região; 

 Participação no evento DOCTUM Teófilo Otoni 
 

O Projeto Rotas e CAU nas Escolas do mês de junho de 2016 marcou a presença do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais CAU/MG, nos seguintes territórios: Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Mucuri. Pretende-se 
com essa iniciativa, fortalecer a presença do CAU/MG no interior do Estado, bem como ampliar o contato e o diálogo 
com os profissionais dessas regiões. 

A iniciativa das Reuniões Institucionais do CAU/MG nas Prefeituras objetiva uma maior sensibilização das esferas 
municipais sobre as Legislações Vigentes, que trata das atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Neste 
momento, a Presidente do CAU/MG Vera Carneiro de Araujo, apresenta o Conselho e suas atribuições e, discorre sobre 
algumas áreas de atuação privativa que demandam Arquiteto Urbanista nas ações da Prefeitura, seja por ação própria , 
seja por modalidade de licitação de compra de serviços. Já o Projeto CAU nas Escolas, além de aproximar o Conselho 
aos estudantes e profissionais, proporciona, por meio de Palestras Institucionais, ricos debates, que tem por objetivo 
orientar sobre o papel do CAU/MG, das atribuições dos arquitetos e urbanistas e esclarecer dúvidas. 

Pode-se considerar o Projeto Rotas como uma forma de potencializar os serviços prestados pelo CAU/MG, uma vez 
que, também aproxima o contato com os profissionais dos municípios envolvidos nas Rotas, oferta a possibilidade de 
coleta de dados biométricos, e ainda, fortalece a relação do Conselho com a sociedade civil, levando orientações e 
conhecimento, ao mesmo tempo em que Denuncias do SICCAU são apuradas. 

No dia 15 de junho, nos municípios de Ipatinga/MG e Coronel Fabriciano/MG, forma realizadas as seguintes atividades: 
Reunião Institucional do CAU/MG na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – 
ARMVA. Estiveram presentes: a Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro; da ARMVA, o Diretor Geral, Carlos Magno 
Xavier Corrêa, Diretor de Regulação, Carlos Henrique de Melo Mafra, Gerente de Regulação da Expansão Urbana e Ex-
Conselheiro do CAU/MG, Ronaldo Moreira Marques, Gerente de Apoio à Ordenação Territorial, Juliana Dornelas, 
Assessora Técnica de Arquitetura, Samira Marques e Estagiária de Arquitetura e Urbanismo, Jéssica Anielli. 

 



  

 

 

 

O correu um remanejamento na programação previa, sendo assim, antecipada a visita ao Posto Avançado do 
CAU/MG em Coronel Fabriciano e a Reunião com a Prefeita de Coronel Fabric iano, reagendada para o dia 
seguinte. À noite, aconteceu a Palestra institucional no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, 
UNILESTE MG, direcionado aos estudantes e profissionais da região. No mesmo momento, o Ex-Conselheiro do 
CAU/MG e Gerente da ARMVA, Ronaldo Marques, a convite da Presidente Vera Carneiro, explanou sobre e "A 
Região Metropolitana do Vale do Aço, a Regulação Metropolitana e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – 
PDDI” para os presentes no evento. O evento encerrou-se com um debate direcionado. 

No dia seguinte, 16 de junho, pela manhã, ocorreu a Reunião Institucional na Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano, com a Prefeita, a Exma. Sra. Rosângela Mendes, com a Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro. 
Também estiveram presentes: Lusia Rabello, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Aline Duarte 
Silva, Secretária Municipal de Ordenação Urbana, Luiz André Mol Ferreira, Diretor do Departamento da Assistência 
Jurídica e Ronaldo Marques, Ex-Conselheiro do CAU/MG.  

Posteriormente, em Ipatinga, ocorreu a Reunião Institucional na Prefeitura Municipal de Ipatinga, com a Prefeita, a 
Exma. Sra. Cecília Ferramenta. Participaram também, além da Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro, o Secretário 
Municipal de Governo, Amarildo José de Assis, o Secretário Municipal de Planejamento, Ricardo Luiz de Figueiredo 
Coelho, o Diretor Geral da ARMVA, Carlos Magno Xavier Corrêa e o Ex-Conselheiro do CAU/MG, Ronaldo 
Marques.     

Logo após, aconteceu na Faculdade Pitágoras de Ipatinga – FPI, a Palestra institucional direcionada aos 
profissionais da região, seguida de um debate direcionado. Paralelamente às atividades descritas, em ambos os 
dias ocorreram fiscalizações nos municípios: Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, em que a arquiteta fiscal do 
CAUMG, Luana Pascoal, verificou as denúncias do SICCAU.  

No período da tarde, ocorreu a Reunião Institucional na Prefeitura Municipal de Governador Valadares, com a 
Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro, o Secretário Municipal de Planejamento, Wellington Moreira Azevedo, 
Diretor de Controle Urbano do Município, Raul Claudio dos Santos e o Engenheiro Civil, Evaldo Gomes de 
Figueiredo Junior. Na manhã seguinte, a Presidente Vera Carneiro se reuniu com a Exma. Sra. Elisa Costa. 

À noite, aconteceu a Palestra institucional na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, direcionada aos 
docentes, estudantes e profissionais da região. Após a palestra, ocorreu um debate direcionado. 

No último dia, 17 de junho, acorreram as seguintes atividades: Reunião Institucional na Prefeitura Municipal de 
Teófilo Otoni, com o Prefeito, o Exmo. Sr. Getúlio Neiva. Esteve também presente, além da Presidente do 
CAU/MG, Vera Carneiro, o Secretário de Obras, Élber Antunes David. No final do dia, ocorreu um Encontro com os 
profissionais arquitetos da região seguido de uma Palestra institucional na Rede de Ensino DOCTUM Teófilo 
Otoni, para os estudantes e profissionais da região. O evento encerrou-se com um debate aberto ao público. 

O objetivo era apresentar o CAU/MG, a Lei 12.378/2010, que: Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal – CAUs, assim como discorrer sobre a Resolução Nº51, afim de sensibilizar sobre as 
atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas. 

A Assessora de Eventos acompanhou as atividades realizadas e foi responsável pela verificação das demandas 
necessárias de apoio para a realização dos eventos, tanto com relação à infraestrutura, quanto suporte à informativa 
(computador e Datashow), iluminação e sonorização.  

 

 

 



  

 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

Os eventos institucionais tornam-se uma oportunidade de se fomentar e ampliar o diálogo com os profissionais, e , ao 
mesmo tempo, promove a valorização, tanto dos profissionais, arquitetos e urbanistas, quanto do CAU/MG. Vale ressaltar 
que as discussões, sobretudo da Resolução Nº51 do CAU/BR, torna-se um momento oportuno para se sensibilizar a 
sociedade sobre as questões relativas às atribuições privativas da profissão. 

Avaliação do evento: 

Os eventos institucionais são instrumentos valiosos, tanto de promoção, valorização e fomento para o CAU/MG, quanto 
para se diagnosticar as potencialidades dos projetos em desenvolvimento; neste caso, o Projeto Rotas e o CAU nas 
Escolas. As “Palestras Institucionais” promovem o conhecimento sobre os parâmetros que regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo: o exercício da profissão, as atividades do campo de atuação, o registro no Conselho, a ética 
profissional, etc. além de esclarecer dúvidas diversas.  

Em Coronel Fabriciano, assinaram a lista de presença, em meio a profissionais, professores e estudantes, quarente e cinco 
(45) pessoas na UNILESTE. Em Ipatinga, na FACULDADE PITÁGORAS, o evento contou com a participação de 
aproximadamente vinte (20) participantes, em sua maioria, profissionais da região. Em Governador Valadares, na UNIVALE, 
teve o público de cento e doze (112) pessoas. Por fim, em Teófilo Otoni, na DOCTUM, oitenta (80) participantes. 

Vale destacar que nem todos os participantes em eventos assinam listas. 

 

Mídias espontâneas: Links correlacionados aos eventos: 

Teófilo Otoni 
Diário de Teófilo Otoni < http://www.diariodeteofilootoni.com.br/?p=13606> 
http://www.doctum.edu.br/presidente-do-caumg-palestra-para-futuros-arquitetos-em-teofilo-otoni/ 
https://www.facebook.com/doctum.teofilootoni 
 
Governador Valadares  
Gazeta Minas <http://gazetaminas.com/presidente-do-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-visita-univale/> 
http://www.univale.br/noticia/4313/Presidente-do-Conselho-de-Arquitetura-e-Urbanismo-do-Brasil-%E2%80%93-CAU-MG-
visita-a-UNIVALE.aspx 
 
Diário Popular: Região Metropolitana do Vale do Aço 
<https://issuu.com/jornaldiariopopular/docs/10_06_2016_23_42_31> 
http://www.guiamuriae.com.br/noticias/cidade/presidente-do-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-de-mg-realiza-visita-a-
muriae/ 
Entrevista concedida para a Revista Empresarial do Vale do Aço  
 

   

 

 



  

 

Cartazes de divulgação dos eventos: 

           
 

           

 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

http://www.caumg.gov.br/caumgdivulga/


  

 

Registro fotográfico dos eventos: 

Reunião Institucional  

  

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA 

 

Palestra Institucional  

  

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, UNILESTE MG 

 

Reunião Institucional  

   

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano 

 
 

 

 

 



  

 

Registro fotográfico dos eventos: 

Reunião Institucional  

  

Prefeitura Municipal de Ipatinga 

Palestra Institucional  

  

Faculdade Pitágoras de Ipatinga – FPI 

 

Reunião Institucional  

  

Prefeitura Municipal de Governador Valadares 

 
 

 

 

 



  

 

 
Registro fotográfico dos eventos: 

Palestra Institucional 

  
 
                                                          Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 
Reunião Institucional  

  

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Palestra Institucional  

  

Rede de Ensino DOCTUM Teófilo 

 
 



  

 

Registro fotográfico dos eventos: 

 
Palestra Institucional 
 

  
 
                                         Encontro com os profissionais arquitetos da região Teófilo Otoni 
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
Data: 31/05/2016     
 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data__/__/__                                                                                                                     Arq. e Urb. Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo 

                                                                                   Presidente do CAU/MG 
 
 

Listas de Presenças 
 
   UNILESTE                                                                                                                              PITAGORAS IPATINGA 

             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 

Listas de Presenças 
UNIVALE 

    
 

 
DOCTUM TEÓFILO OTONI 

   
 

 

 
 


