
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 17 a 20/12/2019 

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 Brasília: 17/12/2019 
 
Evento 1:  Reunião do GTPE (Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico) do Fórum de Presidentes  

Data: 18 de dezembro de 2019                        Horário: 10h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 

Local: Sede do CAU/DF – SEPS Q 705/905 A Centro Empresarial Santa Cruz 401-406 – Brasília/DF 

 

Evento 2:  9º Fórum de Presidentes - Reunião dos Presidentes dos CAU/UFs 

Data: 19 de dezembro de 2019                         Horário: 09h00 às 18h00 

Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 

 

Evento 3:  Plenária Ampliada CAU/BR 

Data: 20 de dezembro de 2019                         Horário: 09h00 às 18h00 

Local: Mercure Brasília Lider Hotel - SHN Quadra 5, bloco 1 - Asa Norte, Brasília/DF 

 

Retorno para Belo Horizonte: 20/12/2019 
 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  
Sobre o Evento 1: Reunião do GTPE (Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico) do Fórum de Presidentes  
 
Pela manhã houve uma reunião preparatória para a reunião do GTPE, com elaboração do roteiro o relatório das atividades do 
GT em 2019.  

A reunião, iniciada à tarde, contou com a presença de membros do GTPE, e tratou principalmente dos trabalhos desenvolvidos 
em 2019, com base no roteiro elaborado pela manhã.  

A Assessora Rita Lopes apresentou o resumo geral do trabalho desenvolvido pelo GTPE em 2019. O trabalho foi dividido em 
seis grupos: Participação e Avaliação da Oficina de Prototipagem; Seminários de Boas Práticas e de Planejamento; Objetivos 
Prioritários do Mapa Estratégico; ODS no Plano de Ação; Revisão dos Indicadores Estratégicos; e Proposições ao Fórum de 
Presidentes. 

A Gerente Isabel Pastore relatou as atividades desenvolvidas pelo GTARPE, na reunião do dia anterior (17/12/2019): foi 
elaborado um novo modelo de gestão integrado de acordo com as exigências do TCU; e houve a revisão final dos indicadores 
estratégicos. A gerente também fez um breve relato sobre a reunião da Comissão Eleitoral, realizada em novembro em Brasília.  

O Coordenador do GTPE, Presidente Rafael Amaral, apresentou a proposta de Calendário de 2020, com novas regras de 
composição e limites de sobreposição nos grupos de trabalho. Os presentes sugeriram que não houvesse reunião de Fórum no 
mês de setembro, considerando que será período de campanha das eleições nos CAU/UFs. Foram sugeridas algumas definições 



 

 

para agilizar e facilitar o processo de eleição dos novos coordenadores e representantes do Fórum de Presidentes nos Grupos 
de Trabalho e Comissões, que ocorrerá na primeira reunião de 2020.  

Sobre o Evento 2: 9º Fórum de Presidentes - Reunião dos Presidentes dos CAU/UFs 

A reunião teve como destaque uma avaliação conclusiva sobre o trabalho desenvolvido no período de 2019, e abordou também 
a programação das atividades para 2020. Foram discutidos e votados os seguintes assuntos:  

- Apresentação de proposta de Calendário 2020, e proposição do rito para a escolha dos representantes do Fórum de 
Presidentes 2020– origem GTPE . O calendário foi discutido e aprovado. 

- Solicitação de prorrogação da Portaria que regulamenta o GTARPE para atendimento das atividades de Auditoria do CAU/BR 
– origem GTARPE/GTPE . A proposta foi discutida e aprovada. 

- Discussão sobre Regimento Eleitoral: Inadimplência – origem Presidente Tiago Holzmann da Silva. Foi aprovado, por 
unanimidade, um manifesto do Fórum de Presidentes contra o voto dos inadimplentes. Foi elaborado ofício para envio ao 
CAU/BR. 

- Discussão sobre procedimentos EAD - origem Presidente Tiago Holzmann da Silva. O tema foi discutido e deve ser retomado 
posteriormente. 

- Discussão sobre processos de atribuição profissional – proposição de evento em Brasília com coordenadores de CEPs e um 
representante jurídico de cada CAU/UF – origem Presidente Margareth Menezes. Foi discutido o tema e enviado ofício ao 
CAU/BR propondo o evento no início de 2020. 

- Relato Conclusivo Comissão Temporária de Registro – Presidente Ana Maria de Souza Martins Farias (CAU/SE). A 
presidente Ana Maria informou que os trabalhos da comissão foram finalizados e o relatório final nos será enviado pelo 
CAU/BR. 

- Relato Conclusivo Comissão Temporária de Fiscalização – Presidente Margareth Ziolla Menezes (CAU/PR) . A presidente 
Margareth informou que a proposta de alteração da Resolução 22 do CAU/BR foi finalizada e enviada para discussão e 
aprovação em Plenária. 

- Relato Conclusivo GT da Mulher – Daniela Sarmento (CAU/SC). Foi apresentado o relatório das atividades de 2019. 

- Relato Conclusivo GT Qualificação do Mercado Profissional – Presidente Arnaldo Mascarenhas Braga (CAU/GO). Foi 
apresentado o relatório das atividades de 2019. 

- Relato Conclusivo GT Planejamento Estratégico – Presidente Rafael Amaral Tenório de Albuquerque (CAU/PE) . Foi 
apresentado o relatório das atividades de 2019 e o balanço dos resultados do GT, cujas mudanças foram visíveis no 
planejamento do CAU/BR. 

Ao final da reunião informei que a próxima reunião do Fórum ocorrerá em Belo Horizonte em janeiro/2020, quando ocorrerão 
as eleições de coordenação do Fórum e dos GTs. Agradeci a parceria e a colaboração de todos, informando que não poderei 
permanecer na coordenação em 2020. 

Sobre o Evento 3: Plenária Ampliada do CAU/BR 

Foi a última plenária do ano, com diversos relatos das tratativas ocorridas em 2019. 



 

 

Como coordenador do Fórum de Presidentes fiz o relato do balanço de 2019 e dos encaminhamentos do Fórum ocorridos em 
19/12/2020, em especial a questão polêmica sobre os votos dos inadimplentes. 

 
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: 27/12/2019                                          
 

                                                                                         
                                                                                 Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 
 

 
Aprovação do Orientador de Despesas 
Data: 27/12/2019                                          

                                                                                         
                                                                              Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 

 


