
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 16, 17 e 18 /05/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Flávia Mosqueira Possato 
Cargo: Assessora Eventos 
Documento nº: MG9.091.143 
Tipo de documento: Carteira Identidade 

Dados da viagem: 
 
Evento: Atividades do Projeto Rotas, evento integrador: BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O 
Exercício Profissional e a Função do CAU na Sociedade 
Data: 17 de maio de 2022                     
Local: Museu Ferroviário de Juiz de Fora – Minas Gerais 
Endereço: Av. Brasil, 2001 - Centro, Juiz de Fora - MG 
 

 
No dia 16 de maio, um novo roteiro do Projeto Rotas foi iniciado, com destino para a Regional Zona da Mata e Vertentes. 
As ações concentraram-se na cidade de Juiz de Fora. Santos Dumond e Barbacena também foram contemplados com 
ações de fiscalização. Com o objetivo de proporcionar inciativas de interiorização do CAU/MG, além do evento denominado 
“Boas práticas e, arquitetura e urbanismo”, aconteceram reuniões institucionais, com representantes municipais e parceiros 
do Conselho. A informações complementares poderão ser aferidas por meio do detalhamento da programação abaixo. 
 
Durante a manhã do dia 17 de maio, a Assessora de Eventos, Flávia Possato, se reuniu com o gestor municipal do Museu 
Ferroviário, o supervisor Marco Aurélio Assis, para o alinhamento das demandas e certificação da estrutura física do 
auditório em que o evento seria realizado. Dessa forma, os equipamentos necessários para a execução do evento foram 
montados e testados no local.  
 
Na sequência, houve uma reunião na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, com a atual Prefeita Margarida Salomão e a 
Presidente do CAU/MG, Arq.Urb. Edwiges Leal. Participaram também, representantes da Prefeitura de Juiz de Fora: a 
Secretária de Planejamento Urbano, Fabíola Ramos e a Presidente da instituição Empresa Regional de Habitação de Juiz 
de Fora – EMCASA, Lívia Delgado; e representantes do Colegiado de Entidades do CAU/MG: Conselheira Rosilene 
Guedes, representante do IAB-MG; Presidente da FeNEA-MG, Gabriel Aquino; o Gerente Geral, Ariel Lazzarin e a 
Assessora de Eventos, Flávia Possato. 
 
Durante a reunião no gabinete, foram tratados assuntos pertinentes ao exercício e valorização profissional. Segundo 
publicação do CAU/BR “arquitetura para a vida”, os Arquitetos e urbanistas são profissionais indispensáveis para garantir 
cidades mais eficientes, acessíveis e sustentáveis. Por isso, todas as prefeituras do país deveriam contar com o trabalho 
desses profissionais, o que, infelizmente, não é uma realidade. Com arquitetos e urbanistas em seus quadros, as 
prefeituras, por meio de Planos Diretores, podem planejar melhor a organização de seus territórios e a mobilidade urbana, 
realizar a manutenção de escolas, hospitais e postos de saúde. E também implementar programas de habitação e de 
assistência técnica, ajudando famílias de menor renda a reformarem suas casas, aumentando a segurança da comunidade 
e melhorando os índices de saúde. Dentro deste contexto, a Presidente do CAU/MG, apresentou o Termo de Cooperação 
Técnica, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco entre o CAU/MG e o MUNICÍPIO. 
 
No período da tarde, os representantes do CAU/MG se reuniram com a Secretária de Planejamento Urbano, Fabíola Ramos 
e demais membros da administração pública municipal que fazem parte da Secretaria de Planejamento Urbano – SEPUR. 
Houve uma apresentação institucional, cargo e função e uma breve apresentação das ações que estão sendo 
desenvolvidas pela instituição. Na sequência, a Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, também apresentou brevemente as 
ações do Conselho. Os participantes debateram sobre a relevância da arquitetura e urbanismo na construção de cidades 
mais resilientes e justas. Registramos as presenças dos convidados, Paulo Gawryszewski, diretor do núcleo do IAB-MG 
em Juiz de Fora e da Luiza Gonçalves Travassos, SEDH/levante.  
 
 



 

 

 
Finalizando a tarde, os representantes do CAU/MG se reuniram na sede da Empresa Regional de Habitação de Juiz de 
Fora – EMCASA, com os diretores: Fabrício Zanoli - Diretor Técnico e Social e Diogo Fernandes - Diretor Administrativo 
e Financeiro (Presidente em substituição). O objetivo desse encontro foi debater possibilidades de parcerias no 
enfretamento dos problemas da habitação no município de Juiz de Fora, sobretudo na habitação popular, por meio dos 
programas de ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. 
 
À noite, foi marcada pelo retorno dos eventos integradores no Projeto Rotas, o CAU/MG e as Entidades dos Arquitetos e 
urbanistas realizaram em Juiz de Fora, no dia 17 de maio, às 19h, o evento denominado BOAS PRÁTICAS EM 
ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU na Sociedade. O objetivo foi proporcionar 
discussões e esclarecimentos sobre quais são os conceitos de boas práticas no exercício profissional da arquitetura e 
urbanismo, apoiados na lei, ética e disciplina. Compartilhar experiências profissionais, debater sobre questões pertinentes 
à qualificação do mercado de trabalho, prezando pela boa relação entre arquitetos e urbanistas, clientes e parceiros. 
Também foi abordar o papel do CAU nesse cenário, tanto quanto órgão fiscalizador da profissão, mas também como difusor 
e orientador a fim de pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.  
 
A Assessora de Eventos do CAU/MG, Flávia Possato foi responsável pela coordenação do evento. O início foi pela 
composição da mesa diretiva, composta pela Presidente do CAU/MG, a arquiteta e urbanista, Edwiges Leal. O Vice-
presidente do CAU/MG e coordenador da Comissão de Exercício Profissional CEP do CAU/MG, o arquiteto e urbanista, 
Ademir Nogueira. Os representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de Minas Gerais (IAB/MG) e 
Núcleo regional de Juiz de Fora, instituição membro do Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas CEAU do 
CAU/MG, os arquitetos e urbanistas, Rose Guedes e Paulo Gawryszewski e pelo representante da Federação Nacional 
dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA), instituição convidada pelo Colegiado de Entidades de Arquitetos e 
Urbanistas CEAU do CAU/MG, o arquiteto e urbanista, Gabriel Aquino. Registramos a presença no evento da Conselheira 
do CAU/MG e diretora do IAB-MG, a Arq.Urb. Elizabeth Sales. A Presidente do CAU/MG abriu a cerimônia dando as boas-
vindas a todas e todos os presentes. Na sequência, os demais representantes foram convidados para realizarem 
apresentação institucional. Por fim, a Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal ministrou palestra institucional, apresentando 
as proposições e as ações vigentes do Conselho em sua Gestão 2021-2023. O evento encerrou-se por meio de um debate 
direcionado com os participantes.  
 
No dia 18 de maio, o Projeto Rotas segui com o roteiro de fiscalização na regional Zona da Mata e vertentes. 

 
 
PROGRAMAÇÃO 

 
17 de maio (terça-feira) 
 
1. Atividade: visita técnica Museu Ferroviário, Juiz de Fora. 
Data: 17 de maio de 2022 (terça-feira) 
Horário: 09h30  
Local: Av. Brasil, 2001 - Centro, Juiz de Fora - MG 
Pauta: Encontro com o gestor municipal para certificação da estrutura do evento  
Representantes: Flávia Possato, Assessora de Eventos CAU/MG 
 
 
2. Atividade: Reunião institucional com a Prefeita de Juiz de Fora 
Prefeita: Margarida Salomão 
Data: 17 de maio de 2022 (terça-feira) 
Horário: 11h00   
Local: Avenida Brasil, 200,1 Ed. Arquitetonico Tancredo Neves, 9° andar – Juiz de Fora – MG. 
Pauta: apresentação institucional do CAU/MG e possíveis parcerias 
Representantes: Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, Representantes CEAU 
Formato de participação: reunião presencial 
Público-alvo: Gabinete Prefeita  
 



 

 

 
3. Atividade: Reunião institucional com a Secretária Municipal Secretária de Planejamento Urbano (SEPUR) 
Prefeita: Fabiola Ramos 
Data: 17 de maio de 2022 (terça-feira) 
Horário: 15h30 (à confirmar)  
Local: Av. Brasil, 2001 - Centro, Juiz de Fora - MG. 
Pauta: apresentação institucional do CAU/MG e possíveis parcerias 
Representantes: Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, Representantes CEAU 
Formato de participação: reunião presencial 
Público-alvo: Secretária, diretores de departamentos e demais funcionários da SEPUR  
 
 
4. Atividade: Reunião institucional com a diretoria do EMCASA - Empresa Regional de Habitação da Prefeitura 
de Juiz de Fora 
Data: 17 de maio de 2022 (terça-feira) 
Horário: 17h00  
Local: Avenida Brasil, 2340 centro, Juiz de Fora – MG. 
Pauta: parceria institucional e proposições sobre ATHIS   
Representantes: Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal, Representantes CEAU 
Formato de participação: reunião institucional  
Público-alvo: diretoria do EMCASA 
 
 
5. Atividade: Palestra Institucional 
Evento BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU na 
Sociedade 
Data: 17 de maio de 2022 (terça-feira) 
Horário: 19h00 às 20h30 
Local: Auditório do Museu Ferroviário de Juiz de Fora  
Endereço: Av. Brasil, 2001 - Centro, Juiz de Fora - MG 
Inscrição: evento aberto e gratuito – Sympla 
Representantes: Edwiges Leal, Presidente do CAU/MG; Representante FENEA, Gabriel Cardoso Aquino e 
Representante IAB-MG: Rosilene Guedes Souza 
Formato de participação: evento presencial  
Público-alvo: Profissionais, estudantes de arquitetura e urbanismo e demais  

 

 Avaliação do evento: 
 
Considerando a vasta extensão territorial de Minas Gerais, o Projeto Rotas é de extrema importância para a supervisão da 
regularidade no exercício da arquitetura e urbanismo. Além de atender e apurar demandas de fiscalização em municípios 
onde o CAU/MG não tem instalações fixas, reforça as parcerias institucionais. Como exemplo, as reuniões realizadas na 
prefeitura municipal de Juiz de Fora, o encontro com gestores locais (núcleo do IAB-MG e o levante de Juiz de Fora) e com 
a EMCASA. O diálogo com a comunidade local fortalece o exercício profissional. E o evento integrador, busca somar 
esforços na valorização do profissional, arquiteto e urbanista. O evento “boas práticas em arquitetura e urbanismo”, 
realizado no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, reuniu também os estudantes de arquitetura, ocupando quase a sua 
totalidade da capacidade de público. Embora o retorno dos eventos presenciais frente ao cenário da pandemia da COVID-
19, ainda seja um desafio a se enfrentar.  
 



 

 

Registro Fotográfico  
 
 

        
 
Legenda Evento: Projeto Rotas em Juiz de Fora                            Legenda Evento: visita técnica Museu Ferroviário  
Atividade: Deslocamento Projeto Rotas. BH para Juiz de Fora          Representante: Assessora de Eventos 
Data:16 de maio de 2022                                                                     Data: 17 de maio de 2022 
 
 
 

 
 

Legenda Evento: reunião na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora  
Representantes: na extremidade da mesa, da esquerda para direita – Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. 

Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal. 
Data: 17 de maio de 2022 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Legenda Evento: Reunião institucional com gestores municipais de Juiz de Fora. 
Atividade: diálogo com membros integrantes e convidados da Secretaria de Planejamento Urbano – SEPUR 

Data: 17 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Legenda Evento: Reunião institucional com a diretoria da Empresa Regional de Habitação  

de Juiz de Fora – EMCASA. 
Atividade: registro fotográfico parceria institucional CAU/MG e EMCASA  

Data: 17 de maio de 2022 
 

 
Legenda Evento: Boas práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Representantes: No púlpito, a Presidente do CAU/MG, Edwiges Leal. Na mesa, da esquerda para direita, os 
representantes do IAB/MG, Rose Guedes e Paulo Gawryszewski; o Vice-presidente do CAU/MG, Ademir Nogueira e o  

representante FeNEA, Gabriel Aquino. 
Data: 17 de maio de 2022 

 



 

 

 
Legenda Evento: Palestra institucional CAU/MG 

Representantes do CAU/MG: Presidente CAU/MG, Edwiges Leal  
Data: 17 de maio de 2022 

 

        
 

Legenda Evento: Debate direcionado  
Representantes: registro fotográfico debate direcionado com os participantes do evento   

Data: 17 de maio de 2022 
 
 
 



 

 

 

 
 

Legenda Evento: Peça de divulgação  
Responsável: Assessoria de Comunicação CAU/MG 

Data: maio de 2022 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras.  
 
Data: 26 /05/2022                                              _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Flavia M. Possato 
 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
 

 

 

 
 


