
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2020 DATA: 10 a 14/02/2020 

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 Brasília: 10/02/2020 
 
Evento 1:  Seminário de Planejamento Estratégico 2020 
Data: 11 de fevereiro de 2020                         Horário: 09h00 às 17h00 
Data: 12 de fevereiro de 2020                         Horário: 09h00 às 13h00 
Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 

 

Evento 2:  Reunião GT de Mercado e Relações Internacionais 
Data: 11 de fevereiro de 2020                         Horário: 17h00 às 19h00 
Data: 14 de fevereiro de 2020                         Horário: 09h00 às 10h30 
Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 
 
Evento 3:  Reunião do GTPE (Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico) do Fórum de Presidentes  

Data: 12 de fevereiro de 2020                         Horário: 14h00 às 18h00 
Local: Sede do CAU/DF – SEPS Q 705/905 A Centro Empresarial Santa Cruz 401-406 – Brasília/DF 

 
Evento 4:  Fórum Presidentes 
Data:  13 de fevereiro de 2020                         Horário: 09h00 às 18h00 
Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 

 
Evento 5: Plenária Ampliada 
Data:  14 de fevereiro de 2020                         Horário: 10h30 às 18h00 
Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 
 
Retorno para Belo Horizonte: 14/02/2020 

 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  
 
Sobre o Evento 1: 
O seminário de planejamento do CAU/BR, organizado pelo GTARPE, tratou dos diversos temas discutidos pele GTPE e GTARPE durante 
2019. Houve uma importante apresentação sobre o modelo do relatório que os CAU/UFs têm que entregar anualmente, que a partir de 2020 
será unificado ao relatório do TCU. Esse modelo tem todas as orientações do relatório, facilitando o trabalho dos CAU/UFs. O TCU mudou 
a estrutura do relatório, tornando-o mais objetivo, com visão qualitativa e menos centrado na questão orçamentária e financeira. 
 
Sobre o Evento 2: 
Foi realizada a primeira reunião do GT de Mercado e RI, conforme Ata: 
 

GT de Mercado e Relações Internacionais 
 

1ª Reunião Parte 1 – 11/02/2020 – 17h00 
Local: Hotel Mercure Líder – Térreo 
 
Participantes: 



 

 

Presidente CAU/MG – Danilo Batista 
Presidente CAU/PE – Rafael Amaral Tenório 
Presidente CAU/PI – Wellington Camarço 
Presidente CAU/PR – Margareth Menezes 
 
1ª Reunião Parte 2 – 14/02/2020 – 09h00 
Local: Hotel Mercure Líder – Mezanino 
 
Participantes: 
Presidente CAU/AM – Jean Faria 
Presidente CAU/DF – Daniel Mangabeira 
Presidente CAU/GO – Arnaldo Braga 
Presidente CAU/MG – Danilo Batista 
Presidente CAU/PE – Rafael Amaral Tenório 
Presidente CAU/PI – Wellington Camarço 
Presidente CAU/PR – Margareth Menezes 
Presidente CAU/SP – José Roberto Geraldine  
 
PAUTA 

1. Aprovação da pauta; 
2. Eleição Coordenação; 
3. Definição de parcerias para podermos desenvolver as ações (SEBRAE, MDR, Abriesp, Apex, AsBEA-BR/Built 

by Brazil, dentre outros); 
4. Plano de ação para incentivo ao mercado de Arquitetura e Urbanismo em todo o país; 
5. Plano de ação para internacionalização da Arquitetura e Urbanismo do Brasil, aproveitando o potencial atual 

do mercado internacional; 
6. Eventos para discussão dos temas de mercado no país. Já combinei com o Pedro da Built by Brazil o primeiro 

evento aqui em BH; 
7. Missões para eventos nacionais e internacionais: Revestir SP (10 a 13/03) MIPIM Cannes (10 a 13/03) , 

Feicon-Batimat SP ( 31/03 a 03/04), AIA Los Angeles (14 a 16/05), Shangai Internacional Green Architecture 
(15 a 17/07), UIA RIO 2020 (19 a 23/07), Expo Dubai 2020 (20/10/2020 a 10/04/2021), Greenbuilding 
Conference San Diego (04 a 07/11) e outros; 

8. Mercado em regiões de fronteiras (proposta presidente Margareth - CAU/PR). 

A reunião se iniciou às 17h00.  
1. Os presidentes presentes aprovaram a pauta. 
2. Foi feita a eleição e eleito o Presidente Danilo Batista do CAU/MG como coordenador do GT. 
3. Em seguida, tratou-se das possíveis parcerias: 

 - SEBRAE – fechar os convênios estaduais e propor eventos de empreendedorismo a serem replicados nos 
estados; 
 - MDR – Danilo vai tentar uma agenda com o ministro Rogério Marinho para tratar de estratégias regionais 
na área de Arquitetura e Urbanismo; 
 - Abriesp – colocar o Geraldine em contato com o Maurício Fernandez para trabalharmos o setor de esportes 
e a parceria com os chineses; 
 - Apex – buscar intensificar o contato para que o Built by Brazil seja integrado à Apex como no passado. 
Houve uma reunião em dezembro, mas o convênio ainda não saiu. Devemos apoiar essa iniciativa; 
 - AsBEA/BR – Tratar com a entidade para verificar as questões do mercado de trabalho e a questão da 
profissionalização dos escritórios, com um possível convênio; 



 

 

- Built by Brazil – houve reunião em SP quando o Built by Brazil em que o presidente Danilo participou e verificou o 
ótimo trabalho do programa de internacionalização da Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

4. Plano mercado interno – Na próxima reunião do GT será definido o plano geral de trabalho para atuação no mercado 
interno, no sentido de promover estratégias para incentivo profissional; 

5. Plano mercado externo – Da mesma forma, na próxima reunião do GT será definido o plano geral de trabalho para 
atuação no mercado externo, no sentido de promover estratégias para que os profissionais tenham conhecimento e 
capacitação para exportar serviços e internacionalizar a Arquitetura e Urbanismo do Brasil; 

6. Eventos para discutir estratégias de mercado tanto interno, quanto externo. A estrutura se replicará em diversos 
estados. O primeiro será dia 19/03 em Belo Horizonte. O segundo será em Recife em data a ser definida. O terceiro 
será em Curitiba e o quarto em Teresina. Em Belo Horizonte o evento será em conjunto com o CEAU-CAU/MG e já 
está confirmada a presença do Pedro Coelho do Built by Brazil. 

7. Missões: 
a. O presidente Rafael do CAU/PE explicou a sua iniciativa, uma missão para a AIA Conference em maio/2020, 

alinhada com o Consulado Americano de Pernambuco e Rio de Janeiro, cujas tratativas já se iniciaram. 
Oficialmente o Consulado convidou e nomeou os presidentes do CAU/PE e CAU/MG como representantes 
para que eles reverberem e ampliem o grupo. Foi feito o convite ao CAU/BR para integrar essa comitiva e será 
levado o assunto ao Fórum do dia 13/02 para ampliar a participação dos demais estados que se interessarem; 

b. O Fórum enviará um convite aos presidentes dos CAU/UFs para a participação na Expo Revestir em SP  no dia 
11/03, logo em seguida à reunião do Fórum; 

c. Deverão ser estudadas as possibilidades de participação em diversos eventos nacionais e, eventualmente, 
internacionais. 

8. Mercados em regiões de fronteira – a presidente Margareth do CAU/PR pretende fazer reuniões em cidades de 
fronteira como Foz do Iguaçu e outras, mediante manifestação dos presidentes de CAU/UF fronteiriços, de forma a 
viabilizar convênios entre os países vizinhos e arquitetos e urbanistas nacionais. 

Não havendo mais temas a serem tratados, a reunião se encerrou às 19h00. 
Parte 2 – No dia 14/02/2019, os presidentes membros do GT de Mercado e Relações Internacionais se reuniram 
para complementar as definições da primeira parte da reunião. 
 
O presidente do CAU/SP, José Roberto Geraldine Júnior, apresentou um panorama das oportunidades de ações 
de mercado e, principalmente, as voltadas para a internacionalização da Arquitetura e Urbanismo. 
 
O presidente do CAU/DF, entende que a temática da plataforma BIM deve ser incluída na pauta do GT. 
 
Diante da urgência de ações do GT, em função da Expo Revestir em SP e do MIPIM em Cannes, logo no início de 
março/2020, foi agendada uma reunião no CAU/SP para o dia 28/02/2020 às 09h00. 
 
Não havendo mais itens a tratar, a reunião se encerrou às 10h00. 

 
Sobre o Evento 3: 
A reunião do GPTE ocorreu na sede do CAU/DF, quando foi feito um balanço do seminário de planejamento. Também foi discutido 
planejamento para 2020. Verificou-se que é necessário um aprofundamento nos aspectos qualitativos do planejamento estratégico e estreitar 
ainda mais sua relação com os ODS. 
 
Sobre o Evento 4: 
O Fórum de presidentes se iniciou com um caloroso debate sobre a questão da coordenação. Na ocasião a coordenadora eleita, presidente 
Margareth Menezes, renunciou ao cargo de coordenadora. Após intenso debate definiu-se que o presidente Arnaldo Mascarenhas do 
CAU/GO seria o coordenador interino até a nova eleição que ocorrerá em Curitiba, durante a reunião do Fórum em 12/03. 
Em seguida foram apresentados os relatos dos GTs do Fórum. Como não houve reuniões do FA e CSC, não houve relatos desses 
representantes. 

 
Sobre o Evento 5: 



 

 

A primeira plenária ampliada do ano ocorreu com poucos itens relevantes discutidos. Foram definidas as composições da Comissão 

Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP), do Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro (FA) e do 
Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CSC). Também houve uma discussão sobre a manifestação acerca da 
Portaria do Ministério da Educação nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019 e algumas manifestações de conselheiros. 
 
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: 27/02/2020                                          

                                                                                               
                                                                                   Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

Aprovação do Orientador de Despesas 
Data: 27/02/2020                                          

                                                                                             
                                                                                     Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 
                                                                                                                    

 


