
 

 

RELATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 10/02/2022 

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 do evento:  
Workshop “Gestão da parceria com o CAU: boas práticas e prestação de contas”, realizado no dia 10/02, de 14 às 17 horas, por 
videoconferência, pela plataforma Microsoft Teams. 
 
Justificativa de participação:  

Representar o CAU/MG, juntamente com a Assessora de Eventos Flávia Possato, conforme solicitado pela Gerência Geral. 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
Participaram do evento cerca de 70 pessoas, com alguma variação ao longo da transmissão. Entre os participantes estavam 
representantes de aproximadamente 15 CAU/UF, alguns empregados do CAU Brasil, e diversos representantes dos patrocinados pelos 
editais n° 05/2021 e n ° 06/2021 do CAU Brasil. 

O objetivo do evento era solucionar dúvidas sobre questões relativas ao desenvolvimento das atividades, prestação de contas, entre outros 
pontos relacionados aos editais de patrocínio. Além disso, compartilhar o conhecimento e as experiências adquiridas pelos CAU/UF na 
publicação e acompanhamento destas parcerias com as entidades patrocinadas. 

Inicialmente houve uma fala de abertura da Presidente do CAU Brasil, Arq. e Urb. Nádia Somekh, que fez os agradecimentos gerais aos 
participantes e envolvidos. Citou a elaboração da “Carta aos Candidatos”, atividade que está elaborando junto ao CEAU, para 
encaminhamento aos candidatos aos governos estaduais e federal nas Eleições de 2022. Destacou a relevância da atuação da Assessoria 
Parlamentar do CAU Brasil, que desempenhou importante função em 2021, com as emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional, 
principalmente no que se refere à ATHIS. Cobrou resultados e participação ativa dos Conselhos Estaduais. 
 
Em seguida, o Assessor da Presidência Antônio Couto Nunes fez sua apresentação, mais direcionada ao público externo, isto é, aos 
representantes das entidades patrocinadas pelo CAU Brasil. Citou conceitos gerais do CAU, o compromisso com a sociedade, o 
organograma geral, missão e visão da instituição, entre outros aspectos. Destacou a composição do Grupo de Trabalho de Parcerias, que 
foi criado com a função principal de organizar e elaborar um normativo e/ou um manual para os editais de fomento e patrocínio a serem 
gerados pelo conjunto autárquico CAU. Antônio Couto citou os valores gastos com patrocínios pelo CAU Brasil e pelos estados, sendo 
estes: 
- valor gasto de 2012 a 2021 pelo CAU/BR = R$ 5.300.969,50 
- valor gasto de 2015 a 2021 pelo CAU/BR, com editais de ATHIS = R$ 2.520.379,00 
- valor gasto de 2017 a 2020 pelos CAU/UF, com editais de ATHIS = R$ 6.056.687,00 
 
Além disso, Antônio Couto apresentou todos os projetos contemplados pelos editais n° 05/2021 e n ° 06/2021 do CAU Brasil, e explicou 

resumidamente como se dá todo o  fomento, citando cada etapa e os responsáveis por cada procedimento. 
 
Em seguida, houve uma apresentação da Paula Valéria das Neves, gestora do CAU/BR, que atua diretamente com a Prestação de Contas 
relacionada aos editais de patrocínio. Ela detalhou questões como a criação de conta específica, movimentação da conta bancária, 
comprovação de pagamentos, entre outros. 



 

 

 
A partir daí iniciou-se um debate, com muitas perguntas por parte dos representantes dos patrocinados, com destaque para: como 
comprovar despesas com transporte, horas técnicas de profissionais e estagiários e dificuldades geradas pela pandemia. Todas as dúvidas 
foram respondidas pela equipe do CAU/BR, incluindo o Auditor-Chefe Helder Baptista. 
 
Ao final, tendo quase esgotado o tempo do evento, houve uma fala do Jaime Chaves, Assessor do CAU/SC, que levantou um 
questionamento sobre a Lei 13.019 de 2014, que representa ainda um desafio aos Conselhos, e reforçou a necessidade de se compilar 
todas as dúvidas para que o CAU/BR possa gerar um manual para todos os CAU/UF e entidades interessadas.  
 
Por fim, a Gerente Executiva do CAU Brasil, Alcenira Vanderlinde, fez uma fala de encerramento, destacando o foco no cumprimento do 
objeto das parcerias geradas pelos editais de patrocínio, e a importância do registro de qualquer adaptação que se torne necessária no 
decorrer dos termos de fomento. 

 
 

 
Avaliação do evento: 
 
O evento foi mais voltado para os representantes das entidades patrocinadas pelos editais de patrocínio vigentes no CAU Brasil. Como 
eram muitos representantes, e muitas dúvidas trazidas por eles, não houve tempo suficiente para um debate entre empregados e gestores 
dos CAU/UF.  
 
Ao término do evento, foi disponibilizado um formulário de avaliação, cujos resultados foram demonstrados em tempo real. Em geral, a 
avaliação coletiva foi muito boa. 

 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras 
 
Data: 11/02/2022                                              
 
 
 
 

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