
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 08 e 10/12/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Danilo Silva Batista 
Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: A10052-8 
Tipo de documento: Carteira Profissional 
 

Dados da viagem:  
 
Partida para São Paulo: 08/12/2019 
 
Evento: Fórum do Setor Produtivo do Esporte 2019 
Data: 09 de dezembro de 2019                      Horário: 08h30 às 19h00 
Local: Espaço Federal 
Endereço: Av. Paulista, 1776, 1º andar, São Paulo-SP 
 
Retorno para Belo Horizonte: 10/12/2019 
 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  

Sobre Evento: 
Como coordenador do Fórum de Presidentes dos CAU/UFs participei do evento a convite do CAU/SP e da Abriesp. O 
evento foi voltado para o setor produtivo do esporte, com a participação de arquitetos e urbanistas, representantes do setor 
da construção civil, dos bancos, do Ministério do Planejamento, da Secretaria Nacional Especial de Esportes, da AsBEA, 
dos CAU/UFs e CAU/BR, além de deputados federais, vereadores de SP, secretários de estado e municipais de esportes, 
dentre outros. 
  
O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo – SEME e pela Federação Paulista de 
Esportes & Fitness – FPEFIT e promovido pelo CAU/SP. A coordenação ficou a cargo do Sr. Maurício Fernandez, 
presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte – Abriesp.   
 
Houve uma apresentação do Banco dos Brics, quando vimos que o Brasil tem 20% de participação nesse banco e só utiliza 
6% dos recursos nele disponíveis. Faltam projetos e inciativas para que o valor disponível no Banco possa ser utilizado no 
país. 
 
Participaram do evento 37 secretários de esportes de todo o Brasil, sejam eles estaduais ou municipais. Foi um evento 
muito importante, onde foram apresentadas grandes oportunidades para profissionais brasileiros em iniciativas nacionais 
e, principalmente, na China, cujo painel que tratou sobre o que está ocorrendo e também o que vem sendo planejado nesse 
país, foi o mais significativo do Fórum. A China irá implantar em torno de 70mil centros esportivos no país até 2030. 
 
Apresentei uma palestra sobre exportações de serviços brasileiros, quando foi mostrado que SP representa 
aproximadamente 49% dos serviços exportados pelo Brasil, o RJ em torno de 37% e MG apenas 6%. Além disso, os 
serviços de Arquitetura e Urbanismo não representam 1% sequer dos serviços exportados pelo país. Portanto, há enorme 
potencial a ser explorado. 
 
 

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



 

 

 
O Fórum mostrou, claramente, que os profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo têm muito a explorar em termos de 
mercado de trabalho e o CAU pode ajudar muito na divulgação e promoção de ações para os arquitetos e urbanistas. 
 

Avaliação do evento: 
 
O evento cumpriu seu objetivo, e o CAU/MG pôde se apresentar institucionalmente e mostrar o seu papel de participar 
ativamente de debates sobre questões importantes para a sociedade e para os profissionais. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

 
Data: 16/12/2019                                          _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data: 16/12/2019                                         ________________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


