
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 10 a 13/12/2019 

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 Recife: 10/12/2019 
 
Evento 2:  Reunião CAU/PE 

Data: 11 de dezembro de 2019                      Horário: 10h00 às 16h00 
Local: Sede do CAU/PE – Rua General Joaquim Inácio, 830, salas 1107 a 1112, Ilha do Leite, Recife 
 
Evento 2:  Evento em Comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista e Entrega da Premiação do Concurso de Ideias Desafios do Patrimônio 
Cultural 

Data: 11 de dezembro de 2019                      Horário: 18h00 às 21h00 
Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu – Boa Viagem, Recife 
Início: 11 de dezembro às 18h00   -   Término: 11 de dezembro às 21h00 

 
Evento 3:  Reunião do GTPE (Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico) do Fórum de Presidentes  

Data: 12 de dezembro de 2019                      Horário: 14h00 às 18h00 
Local: Sede do CAU/PE – Rua General Joaquim Inácio, 830, salas 1107 a 1112, Ilha do Leite, Recife 
 
Retorno para Belo Horizonte: 13/12/2019 

 
Descrição das atividades realizadas nos eventos:  
 
Sobre o Evento 1: 

Houve uma reunião no CAU/PE para discussão de parcerias dos Conselhos no sentido de promoção de ações voltadas para 
questões de planejamento urbano, juntamente com a ONU e o Iclei. Será estudada a possibilidade de um convênio com essas 
entidades de forma a levarmos debates para os estado de MG e PE, não só nas capitais, mas também no interior. Também foi 
tratada a questão do mercado de trabalho para arquitetos e urbanistas e estudada uma proposta de ampliar o GT de Mercado o 
Fórum de Presidentes para Mercado e Relações Internacionais, dado potencial existente nesse sentido. 
 
Sobre o Evento 2: 

O evento foi o encerramento da premiação do 1º Concurso Nacional de Ideias na área de Patrimônio Cultural, organizado pelos 
CAU/BA, CAU/MG e CAU/PE. Na entrada do teatro houve apresentação de Maracatu, representando a cultura de Pernambuco, 
antes do início das solenidades. Em seguida, foi aberta a cerimônia pelo CAU/PE, com apresentação do Quarteto de Cordas 
Orquestra Criança Cidadã. O Presidente do CAU/PE Rafael Amaral Tenório fez uma apresentação das atividades da gestão, e 
fez a entrega do prêmio Luís de La Mora, que passará a ser incluído no calendário anual de premiações da autarquia. Houve 
exibição do documentário “FILME PAISAGEM – Um Olhar Sobre Roberto Burle Marx” e do inédito minidoc “Arquitetura do Recife: 
o começo de tudo”. Por fim, foi realizada a Premiação do Concurso de Ideias Desafios do Patrimônio Cultural, promovido em 
parceria entre CAU/MG, CAU/PE e CAU/BA. Na categoria estudantil, os dois prêmios destinaram-se a estudantes de Minas 
Gerais. Participei da premiação. 
 

 

 



 

 

 

 

 
Sobre o Evento 3: 

Na reunião do GTPE, foram tratados os seguintes pontos: 

- Medição piloto dos indicadores estratégicos, revisados pelo GTARPE: 

O CAU/MG e o CAU/PE iniciaram o comparativo entre as medições realizadas. Ainda foram encontradas dificuldades na medição, 
principalmente no que se refere às fontes a serem utilizadas. O CAU/PR e o CAU/DF entregaram uma medição piloto, com 
observações e comentários. Após diversas discussões, definiu-se que Assessora Rita levaria o assunto novamente na próxima 
reunião do GTARPE de 17/12 e retornaria com um detalhamento maior sobre o tema. Em seguida foi discutida a apresentação 
do GTPE na Plenária Ampliada. Como o tempo da plenária será muito curto, definiu-se que essa apresentação ficaria para a 
primeira Plenária Ampliada de 2020. Da mesma forma, a aplicação das metas e indicadores dos ODS no projeto piloto do 
CAU/MG, sua apuração e posterior apresentação, ficariam também para o ano de 2020. 

- Relato Conselheira Marília Palhares, coordenadora da CED do CAU/MG: 

A Coordenadora da CED-CAU/MG, Marília Palhares, fez um relato dos temas que estão sendo discutidos nas comissões de 
ética estaduais e do seminário da CED-CAU/BR, cujo tema principal foi direito autoral. Houve um debate sobre as questões, que 
todos os presentes consideram que devem ser aprofundadas. 

- Grupo nacional para discussão do Patrimônio Cultural: 

Houve um questionamento sobre a grupo de Patrimônio, criado durante o encontro das CEPs que ocorreu em Porto Alegre. Fiz 
a ponderação de que não há nenhum GT ou Comissão nacional que possa justificar as reuniões desse grupo, já que a proposta 
está fundamentada apenas por uma deliberação do CAU/RS e, para os órgãos de fiscalização e controle, a regulamentação de 
comissões e a previsão orçamentária dos CAU/UFs e CAU/BR são essenciais para a aprovação de recursos para eventos, 



 

 

reuniões diárias e deslocamentos. Como o tema é relevante, fiz a proposta da criação de um GT do Fórum de Presidentes para 
tratar do tema do Patrimônio Cultural, o que foi aceito por todos. 

- Proposta do Calendário 2020: 

Para facilitar o trabalho do Fórum de Presidentes, foi discutido o Calendário de 2020, quando foram definidas as seguintes datas 
e locais para s reuniões dos GTs e Fórum de Presidentes, a serem apreciadas e aprovadas na próxima reunião do Fórum do dia 
19/12: 

 Janeiro/2020: 23 e 24 (Fórum) em Belo Horizonte/MG 

 Fevereiro/2020: 12 (GT), 13 e 14 (Fórum) em Brasília/DF. 

 Março/2020: 09 (GT/Audiência ALPR - Mulheres) e 10 (Fórum) em Curitiba/PR. 

 Abril/2020: 22 (GT), 23 e 24 (Fórum) em (Porto Velho/RO. 

 Maio/2020: 20 (GT), 21 e 22 (Fórum) em Brasília/DF. 

 Junho/2020: 16 (GT) e 17 (Fórum) em Petrolina/DF. 

 Julho/20: 22 (GT), 23 e 24 (Fórum) no Rio de Janeiro/RJ (durante UIA). 

 Agosto: 26 (GT), 27 e 28 (Fórum) em Brasília/DF. 

 Setembro: 24 (GT) e 25 (Fórum) em local a definir. 

 Outubro: 21 (GT), 22 e 23 (Fórum) em Salvador/BA. 

 Novembro: 18 (GT), 19 e 20 (Fórum) em Brasília/DF. 

 Dezembro: 14 (Fórum) em Brasília/DF. 

- Pauta para a próxima reunião do GTPE:  

Resumo geral do trabalho desenvolvido pelo GTPE, em 2019, com retorno da reunião do GTARPE. 

 Aprovação calendário 2020, com novas regras de composição e limites de sobreposição. 

 Proposição para o rito das representações do Fórum. 

 Proposição para criação do GT de Patrimônio Cultural.  

 A Presidente Margareth Menezes do CAU/PR sugeriu dois novos dois grupos de trabalho: Relações Internacionais e 
Políticas Públicas, com o objetivo de aumentar o poder de decisão e influência dos CAU/UFs. Após discussões, o GTPE 
considerou que somente alguns estados teriam interesse na participação. Concordei com a presidente Margareth e citei a 
relevância do evento internacional ocorrido dia 09/12 promovido pelo CAU/SP do Setor Esportivo, com a presença de 
empresários, inclusive dois da China, representantes de entidades, ministros e 37 secretários municipais e estaduais de esportes, 
quando verificou-se que há uma enorme demanda de exportação de serviços de Arquitetura e Urbanismo, em especial para a 
China. Em seguida sugeri que o GT do Mercado fosse transformado em GT de Mercado de Trabalho e Relações Internacionais, 
com o que todos concordaram. A presidente Margareth reforçou a necessidade do Fórum se tornar um órgão deliberativo, a fim 
de valorizar as ações as quais pretende realizar, quando ressaltou que o intuito seria o Fórum auxiliar o presidente do CAU/BR 
na sua gestão e não ser um poder paralelo. Ao final, sugeriu que o Fórum promova um evento nacional para tratar a questão do 
EAD. 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com sugestões para 
implementação de atividades/procedimentos: 
 
Verificou-se que as questões ligadas ao patrimônio cultural são extremamente relevantes e devem ser incentivadas nos CAU/UFs e no 
CAU/BR. Além disso, as propostas de criação do GT de Patrimônio Cultural e de ampliação do GT de Mercado para GT de Mercado e 
Relações Internacionais são muito relevantes. 

 



 

 

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. 

 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data: 16/12/2019                                         ________________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


