
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 28/10/2021 

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: 
 
Evento 1: Reunião na Câmara Municipal de Carmo do Cajuru                                     Local:  Av. José Marra da Silva 175, Centro 

Início: 28/10/2021 às 11h30                                                                                             Término: 28/10/2021 às 13h00 

 

Evento 2: Reunião na Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru                                  Local:  Pça. 1° de Janeiro 90, Centro 

Início: 28/10/2021 às 14h30                                                                                             Término: 28/10/2021 às 15h00 

 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, apresentar a nova gestão 2021-2023 e 

tratar sobre demandas específicas das instituições citadas acima. 

 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  

 Evento 1: Reunião na Câmara Municipal de Carmo do Cajuru 

Representantes do CAU/MG: 

 Edwiges Sobreira Leal – Presidente do CAU/MG 

 Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

 Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 
Representantes da Câmara Municipal: 

 Pedro Paulo – Secretário da Câmara 

 Eduardo Barbosa – Procurador da Câmara 
 
 

A reunião foi solicitada pelo CAU/MG, em função do Edital 001/2021, que se refere a contratação do Projeto Arquitetônico da 
Nova Sede da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru. A equipe de fiscalização do CAU/MG, através da ação “De Olho nos 
Editais”, analisou o referido edital e solicitou alterações através de ofícios enviados à Câmara. 
O gerente Ariel Lazzarin relatou sobre a importância da contratação adequada de profissionais Arquitetos e Urbanistas na 
licitação em curso. O procurador Eduardo Barbosa mencionou que é a primeira vez que ocorre este tipo de contratação no 
município, e agradeceu pelo apoio prestado. O secretário Pedro Paulo citou que a Câmara se baseou em exemplos de outros 
municípios, e que esta iniciativa já serviu como parâmetro para a Prefeitura de Carmo do Cajuru. 
A presidente Du Leal citou exemplos e boas práticas na contratação do Arquiteto e Urbanista desde o início de um 
empreendimento. Abordou questões relacionadas às diretrizes curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo e mencionou 
os ganhos conquistados através da ação judicial envolvendo o CREA/MG. Além disso, relatou sobre a origem do CAU, e sobre 
o aspecto generalista da profissão do Arquiteto e Urbanista. 
 



 

 

Os representantes da Câmara entendem que há uma consciência coletiva do poder público em cumprir totalmente a legislação 
vigente no que diz respeito às regras para contratação de um projeto arquitetônico através de um concurso público e valorizam 
a iniciativa do CAU/MG. 
O gerente Ariel Lazzarin cobrou providências quanto à remuneração adequada, quanto à necessidade de um maior 
detalhamento no dimensionamento proposto, e ainda quanto à possibilidade de prorrogação do edital. Além disso, mencionou 
a disponibilidade do IAB/MG para elaborar e auxiliar na elaboração de editais de concurso público. 
O procurador Eduardo Barbosa disse que farão o que for preciso para evitar a impugnação ou suspensão do referido edital. 
O secretário Pedro Paulo relatou que estão sendo providenciadas ações ampliadas de divulgação do edital. 
Os representantes do CAU citaram os editais de patrocínio vigentes e ações similares de apoio realizadas pelo CAU/MG. 
 
 

 
Imagem 01: Participantes da reunião na Câmara Municipal de Carmo do Cajuru. 

 
Avaliação do evento: 
 
A reunião foi positiva e muito relevante para ampliação do espaço institucional entre as partes envolvidas. Os representantes da Câmara 
já providenciaram algumas alterações solicitadas, e se prontificaram a atender às exigências e recomendações feitas pelo CAU/MG. 

 

 Evento 2: Reunião na Prefeitura de Carmo do Cajuru        

Representantes do CAU/MG: 

 Edwiges Sobreira Leal – Presidente do CAU/MG 

 Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

 Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 
Representantes da Prefeitura Municipal: 

 Prefeito: Edson de Souza Vilela 



 

 

O objetivo da reunião, solicitada pelo CAU/MG, foi apresentar a nova gestão e avançar nas tratativas sobre o Termo de Cooperação 
Técnica, a ser firmado com a Prefeitura de Carmo do Cajuru. Na ocasião, a gerente Rita Lopes apresentou uma minuta de cooperação, 
que deverá ser analisada pela Prefeitura. 
A presidente Du Leal citou a participação do CAU/MG no Circuito Urbano, além de outras iniciativas que devem ser amplamente divulgadas 
junto aos gestores urbanos. 
O prefeito Edson Vilela, que é Arquiteto e Urbanista, citou o projeto “Cidades Inteligentes”, implementado em Carmo do Cajuru, referente 
à troca da iluminação pública, projeto este que tem sido elogiado por instituições diversas. Solicitou apoio quanto a orientações sobre 
habitação popular e mobilidade urbana. Citou ainda que pretende se candidatar a presidente da AMM – Associação Mineira de Municipios. 
Atualmente o quadro técnico da prefeitura conta apenas com uma Arquiteta e Urbanista. 
Em geral, o prefeito demonstrou interesse em atuar conjuntamente, apesar do tempo de reunião ter sido reduzido em função de um evento 
remoto em que o prefeito iria participar. 
 

 
Imagem 02: Reunião no gabinete do prefeito de Carmo do Cajuru. 

 
Avaliação do evento: 
 
O evento buscou uma aproximação institucional, visando a realização de ações conjuntas, através de cooperação técnica com o município, 
em prol de melhorias na qualidade de vida urbana. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 03/11/2021                                                
 
 
 

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