
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 30/06/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Coordenador da Comissão de Exercício Profissional 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento: registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: Reunião institucional com o Prefeito de Bom Despacho e Atividades do Projeto Rotas, evento integrador: BOAS PRÁTICAS EM 

ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU na Sociedade    

Local: Prefeitura Municipal de Bom Despacho e Auditório UNA Bom Despacho  

Rodovia BR-262, Km 480, s/n – Zona Rural, Bom Despacho/MG 

Data de início: 30/06/2022 

Data de término: 30/06/2022 

 

Justificativa da viagem: Representar a Comissão de Exercício Profissional nas atividades, inclusive com a apresentação da CEP e da 

fiscalização do CAU/MG no evento integrador. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

Às 16h:30mim houve uma Reunião institucional com o Prefeito de Bom Despacho, da qual participaram também alguns Secretários e 
servidores municipais, incluindo a arquiteta do município. Nesta reunião foi tratado algumas demandas do município na área de arquitetura 
e urbanismo, como a atualização do Plano Diretor. Na reunião o foi apresentado a possibilidade de ver realizado um Termo de Cooperação 
técnica entre o CAU/MG e o Município para troca de informações e ações em conjunto. 
 
Às 19h30mim teve início o evento BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O Exercício Profissional e a Função do CAU 
na Sociedade, com a abertura realizada pela Presidente do CAU/MG, a arquiteta e urbanista, Edwiges Leal, que realizou a palestra 
institucional, apresentando informações gerais sobre o CAU, na sequência a representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - 
Departamento de Minas Gerais (IAB/MG), Rosilene Guedes uma apresentação sobre o IAB, na sequência o representando do Sindicado 
de Arquitetos de Minas Gerais (SINARQ), Eduardo Fajardo fez uma apresentação da sua entidade, sendo seguido de uma apresentação 
do representante da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA), Gabriel Aquino, sobre sua entidade, 
posteriormente o Coordenador da CEP, Ademir Nogueira de Ávila apresentou informações sobre a fiscalização e sobre a atuação da CEP. 
O evento encerrou-se com um debate direcionado com os participantes. 

 
Avaliação do evento: 
As atividades foram produtivas, pois houve a abertura de diálogo entre o CAU/MG e a Prefeitura de Bom Despacho, podendo gerar um 
Termo de Cooperação técnica e o evento BOAS PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO teve boa participação com a possibilidade 
de interação com os participantes no final do evento e esclarecimento de dúvidas sobre o CAU e o exercício profissional. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 22/07/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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