
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2020 DATA: 09 a 13/03/2020 

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 João Del Rei: 09/03/2020 
 
Evento 1:  Gestão de Bens Culturais 
Data: 10 de março de 2020                            Horário: 09h00 às 12h00 
Local: Teatro Municipal de São João Del Rei/MG 

 

Partida para São Paulo: 10/03/2020 
 

Evento 2:  Reunião GT de Mercado e Relações Internacionais 
Data: 11 de março de 2020                         Horário: 10h00 às 17h00 
Local: Estande do CAU/SP – Expo Revestir – Transamérica Expo Center – São Paulo/SP 
 
Evento 3:  Fórum Presidentes 
Data:  12 de março de 2020                         Horário: 11h00 às 18h00 
Data:  13 de março de 2020                         Horário: 09h00 às 16h00 
Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 
 
Retorno para Belo Horizonte: 13/03/2020 

 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  
 
Sobre o Evento 1: 
Nesta data ocorreu a primeira oficina proposta pela CPC do CAU/MG. A proposta tem o nome de Gestão de Bens Culturais. Estive na 
mesa de abertura, quando falei da importância do patrimônio cultural, em especial em Minas Gerais, a ponto de ter proposto a criação 
dessa comunicação no início de 2019, dada a relevância do tema. Também falaram na mesa de abertura a Dra. Giselle Ribeiro de Oliveira, 
Promotora de Justiça e Coordenadora da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, o 
representante do IEPHA-MG, Luiz Molinari e a coordenadora da CPC-CAU/MG, Marília Palhares. Em seguida houve as palestras. 
 
Sobre o Evento 2: 
Foi realizada a reunião do GT de Mercado e RI, conforme Ata: 

 
GT de Mercado e Relações Internacionais 

3ª Reunião – 11/03/2020 
Local: Estande do CAU/SP – Expo Revestir – São Paulo/SP 
 
Participantes: 
Presidente CAU/AC – Verônica Castro 
Presidente CAU/AM – Jean Faria 
Presidente CAU/MG – Danilo Batista 
Presidente CAU/PE – Rafael Amaral Tenório 
Presidente CAU/PR – Margareth Menezes 
Presidente CAU/RO _ Cristina Barreiros 



 

 

Presidente CAU/SC – Daniela Sarmento 
Presidente CAU/SP – José Roberto Geraldine Júnior 
Convidada da Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu (AEFI) – Paola Samways 
Estagiária de Comunicação do CAU/SP – Catarine de Figueiredo 
 
PAUTA 

1. Relato do Presidente Geraldine sobre a reunião na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de SP, Patrícia 
Ellen da Silva; 

2. Plano de ação para incentivo ao mercado de Arquitetura e Urbanismo em todo o país. 

A reunião se iniciou às 15h00.  
1. O presidente Geraldine fez um relato das ações do CAU/SP desde o convênio de internacionalização de Arquitetura e 

Urbanismo assinado com o CAU/BR em 2018. Esse trabalho vem sendo desenvolvido com verba aprovada para os três 
anos. Há muitas potencialidades de serviços de Arquitetura e Urbanismo no exterior, assim como parcerias com o 
objetivo de internacionalização dos serviços. Em seguida falou da reunião com a Secretaria de Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo – Agência Investe São Paulo. A secretária Patrícia Ellen da Silva concordou em incluir os serviços 
de Arquitetura e Urbanismo na lista de serviços do plano de exportação do Governo SP. A Secretaria e o Governo de 
São Paulo colocaram os escritórios de Dubai e Xangai à disposição para ações do CAU. 

a. São 05 frentes de trabalho propostas: 
i. Capacitação para internacionalização dos serviços de Arquitetura e Urbanismo; 

ii. Ações de prospecção e estreitamento das relações com os escritórios de Dubai e Xangai; 
iii. Estratégia para a construção de políticas públicas voltadas à expansão do turismo no Vale do Ribeira; 
iv. Linhas específicas de investimentos do governo para questões de habitação de interesse social; 
v. Atuação integrada com o IPT e SP Urbanismo em relação à região do Triângulo Histórico do centro de 

São Paulo. 
2. Em seguida houve debate sobre as próximas ações a serem traçadas pelo CAU nessa questão da valorização dos 

mercados interno e externo em todo o país. As primeiras ações serão de capacitação dos escritórios. Para isso 
solicitaremos à CRI-CAU/BR o material para essa capacitação. O presidente Danilo do CAU/MG fará contato com a 
CRI-CAU/BR para o agendamento da reunião. 

3. O presidente Geraldine sugeriu foco em alguns setores: habitação de interesse social, arquitetura esportiva, 
planejamento urbano e regional e também a arquitetura das edificações. 

4. Cronograma: 
a. Março e abril/2020 – reuniões com parceiros locais dos estados e Distrito Federal e reunião com a CRI-

CAU/BR; 
b. Maio e junho/2020 – capacitações de escritórios e eventos nos estados e Distrito Federal; 
c. Julho e agosto/2020 – ações efetivas nos diversos campos de atuação; 
d. A partir de agosto/2020 seria interessante a divulgação do trabalho a partir de publicações de exposições. 

 

Não havendo mais temas a serem tratados, a reunião se encerrou às 17h00. 
 
Sobre o Evento 3: 
O Fórum de presidentes se iniciou com a eleição dos coordenadores. Após debates, foi eleito o presidente do CAU/GO, Arnaldo 
Mascarenhas, como coordenador adjunto e como coordenadores adjuntos os coordenadores dos GTs: Daniela Pareja, presidente do 
CAU/SC e coordenadora do GT da Mulher Arquiteta e Urbanista, Napoleão Ferreira, presidente do CAU/CE e coordenador do GT de 
Fiscalização e Rafael Amaral Tenório, presidente do CAU/PE e coordenador do GTPE. Apesar de eu ser coordenador do GT de Mercado e 
RI, pedi para não ser incluído na coordenação adjunta, por falta de tempo disponível. 
 
Após a eleição, foram iniciadas as discussões do Fórum com a aprovação da súmula da reunião anterior. Em seguida foram tratados os 
seguintes assuntos: 
- Discussão e posicionamento referente ao grupo dos advogados (jurídicos dos CAU UFs): houve essa discussão, uma vez que não é do 
conhecimento dos presidentes dos CAU/UFs os assuntos tratados nessas reuniões.  



 

 

- Análise e encaminhamento sobre proposta de minuta com as regras de intervenção: foi consenso entre os presidentes que a minuta 
elaborada pela COA-CAU/BR não tem qualquer sentido. Foi definido que o tema deverá ser discutido nas plenárias dos CAU/UFs e as 
deliberações enviadas para o CAU/BR; 
- Análise e encaminhamentos o documento entregue ao Fórum referente ao voto dos inadimplentes, após o CAU/BR responder 
negativamente. 
 
No final da tarde o Fórum foi encerrado e não ficou definida se a próxima reunião do Fórum ocorrerá presencialmente, haja vista o problema 
da COVID-19. 

 
Avaliação dos eventos: 
 
Os eventos cumpriram seus objetivos, e o CAU/MG pode se apresentar como um conselho atuante e promotor de ações importantes para 
os profissionais e a sociedade. 

 

Declaro que as informações são verdadeiras 
Data: 20/03/2020                                          

                                                                                                    
                                                                                  Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

Aprovação do Orientador de Despesas 
Data: 20/03/2020                                                                              

                                                                                                     
                                                                                      Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

 


