
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 20/06/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Rita Gomes Lopes                             Cargo: Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A26637-0                 Tipo de documento: Registro CAU   

 
Dados da viagem: 
 
Reunião na Prefeitura Municipal de Ouro Preto                                           Local:  Pça. Barão do Rio Branco 12, Ouro Preto/MG 

Início: 20/06/2022 às 15h30                                                                         Término: 20/06/2022 às 17h30 

 

Justificativa da viagem: Tratativas sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com o município de Ouro Preto. 

 

 
Descrição:  
 
Representantes do CAU/MG: 

• Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

• Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 

• Letícia Junger – Assessora Técnica 
 
Representantes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto: 

• Camila Sardinha – Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Arquiteta e Urbanista) 

• Íris Marinho – Arq. e Urb. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

• Adele Fayez – Controladora Adjunta do Município 

• Davi Barbosa – Procurador do Município 
 
O objetivo da reunião, solicitada pelo CAU/MG, foi cobrar um retorno da equipe da Prefeitura quanto às minutas de Termo de Cooperação 
Técnica a ser firmado entre o CAU e o município. Tais minutas já haviam sido apresentadas em reunião presencial ocorrida em outubro 
de 2021, que contou com a presença da presidente Edwiges Leal, o prefeito Ângelo Osvaldo e o Procurador Geral do Município, Dr. Diogo 
Ribeiro. Desde então, foram feitos vários contatos com a Prefeitura, com destaque para: 
- em 03/12/2021 enviamos e-mail com os documentos solicitados para a assinatura do TCT; 
- diversos e-mails enviados cobrando um retorno, sendo que o último e-mail enviado foi em 05/05/2022; 
- em 23/05/2022 enviamos o ofício 341/2022 para o gabinete da Prefeitura, incluindo o convite para as solenidades do Fórum de 
Presidentes, a serem realizadas em julho de 2022. 
 
Durante a reunião, fomos informados que as minutas foram analisadas, assim como todos os documentos fornecidos pelo CAU/MG. A 
equipe da Prefeitura está finalizando uma versão final para o Termo e também um Plano de Trabalho que deverá ser anexado ao mesmo. 
Foi debatida a cláusula sobre o sigilo das informações. A equipe do CAU presente na reunião forneceu os seguintes arquivos 
complementares para conclusão das tratativas: três modelos de planos de trabalho de parcerias vigentes no CAU/MG, e certidão federal 
da autarquia. 
 
Ficou acordado que até 30 de junho o CAU/MG receberá todos os arquivos da Cooperação Técnica, a fim de fazer uma última análise e 
preparar a documentação para assinatura no dia 14 de julho de 2022, durante solenidade do Fórum de Presidentes, a ser realizada em 
Ouro Preto. A equipe da Prefeitura confirmou apoio ao evento e ainda disponibilizou contato com uma orquestra composta por crianças e 



 

 

jovens, que poderá se apresentar gratuitamente na abertura ou encerramento da solenidade mencionada. 
 
 

Avaliação do evento: 
 
A reunião foi extremamente positiva para confirmar a aproximação institucional entre o CAU/MG e a Prefeitura de Ouro Preto, visando a 
realização de ações conjuntas, através de cooperação técnica com o município, em prol de melhorias na qualidade de vida urbana. Além 
disso, a assinatura deste Termo de Cooperação durante a solenidade do CAU Brasil, incluindo arquitetos e urbanistas representantes do 
CAU de outros estados, será de importante significância para a atual gestão do CAU/MG, já que Ouro Preto simboliza a relevância da 
valorização do Patrimônio Cultural internacionalmente. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 23/06/2022                                                
 
 
 
 

Rita Gomes Lopes 
Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
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