
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 25 a 27/11/2019 

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: 
 
Evento 1: Seminário Nacional ATHIS   
Data: 25 de  novembro de 2019                      Horário: 17h00 às 20h00 
Data: 26 de novembro de 2019                      Horário: 09h00 às 13h30  
Local: Clube de Engenharia 
Endereço: Av. Rio Branco, 124, Centro, Rio de Janeiro – RJ 
 
Evento 2: Reunião com Presidente do CAU/BR pela manhã  e à tarde com o presidente e membros da CPFi – CAU/BR. 
Data: 27 de setembro de 2019                  Horário: 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30 
Local: CAU/BR 
Endereço: Setor Comerical Sul, Quadra 2, Bloco C, Ed. Serra Dourada – Salas 401-409 – Asa Sul – Brasília-DF 
 

Descrição das atividades realizadas nos eventos:  

Sobre Evento 1: 
Como coordenador do Fórum de Presidentes, participei da mesa de abertura o Seminário Nacional de ATHIS, juntamente 
com o presidente da FNA, Cícero Alvarez, a representante do CAU/BR, conselheira federal Josemée Lima e o anfitrião, 
presidente Jeferson Salazar do CAU/RJ. Na ocasião citei a importância do papel do CAU em difundir a ATHIS e a 
necessidade dos profissionais entenderem que a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social é, além de uma 
função social, um campo de atuação importante para arquitetos e urbanistas. Em seguida houve a apresentação da 
Pesquisa Nacional de ATHIS pelos representantes do Ipur/UFRJ, Adauto Cardoso e Thais Velasco. A palestra magna foi 
da arquiteta e urbanista Ermínia Maricato do BrCidades, que traçou um painel das cidades e da função da Arquitetura e 
Urbanismo na questão habitacional, em especial a habitação de interesse social. 
 
No dia seguinte houve duas mesas-redondas, das quais pude participar. A primeira tratou da ATHIS e o direito à cidade, 
quando o debate focou na questão jurídica do tema. A segunda tratou da ATHIS e a produção de novas moradias. Quando 
foram discutidas estratégias de implementação de habitação de interesse social. Após o almoço tive que me retirar para 
pegar o voo para Brasília, em função de reuniões agendadas com a presidência do CAU/BR. 
 
Sobre Evento 2: 
Conforme agendamento prévio, participei como coordenador do Fórum de Presidentes, pela manhã, de uma reunião com 
o presidente Luciano Guimarães do CAU/BR e o presidente José Roberto Geraldine do CAU/SP para tratar de diversas 
demandas encaminhadas ao CAU/BR ainda sem respostas e da discussão sobre um tema levado pelo presidente 
Geraldine, que são as oportunidades de prestação de serviços por arquitetos e urbanistas na China. À tarde ocorreu a 
reunião com os presidentes dos CAU/UFs de maior renda e a CPFi sobre uma proposta relativa ao Fundo de Apoio. 
 
Iniciamos a reunião explicando que o Fórum tem demandado várias questões ao CAU/BR, ainda sem resposta. Um dos 
temas  são os projetos de lei e ações no Congresso Nacional. Há grande preocupação de todos os presidentes dos 
CAU/UFs sobre PLs que envolvem o CAU, principalmente a PEC 108, que tem o objetivo de tirar a obrigatoriedade de 
registro dos profissionais nos conselhos profissionais. Diante da falta de respostas, solicitamos que a assessoria 



 

 

parlamentar desse retornos mais céleres aos questionamentos apresentados. A assessora parlamentar Luciana Rubino foi 
chamada à reunião e informou que está sobrecarregada de trabalho e sem auxiliares capazes de ajuda-la. O presidente 
ficou de resolver essa questão. Em seguida passamos a listar todas as proposições e questionamentos do Fórum ainda 
sem resposta. Como o presidente desconhecia grande parte das demandas, fiquei de encaminhar uma planilha com todos 
as proposições e demandas de 2019, assim como dados do protocolo do SICCAU e eventuais andamentos, para que o 
presidente pudesse providenciar as respostas.  
 
Houve uma reunião com o Sr. Maurício Fernandez, presidente da Abriesp, que nos apresentou um relato das 
potencialidades de contratação de serviços de projetos na área esportiva na China. O presidente Luciano ficou de 
encaminhar o assunto para a CRI-CAU/BR, que é muito relevante para os profissionais. O presidente Geraldine do CAU/SP 
falou do evento que ocorrerá no dia 09/12 em São Paulo, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | SEME e 
da  Federação Paulista de Esportes & Fitness | FPEFIT com promoção do CAU/SP, quando investidores chineses virão 
para discutir as demandas nessa área. Fui convidado para fazer uma palestra sobre exportação de serviços de Arquitetura 
e Urbanismo nesse evento.  
 
À tarde houve a reunião com o presidente Luciano e os membros da CPFi-CAU/BR com a participação do presidente do 
CAU/SP, José Roberto Geraldine Júnior, da presidente CAU/PR, Margareth Menezes e deste presidente. O objetivo era 
discutir a proposta aprovada na reunião do Colegiado do Fundo de Apoio, não aceita pelo jurídico do CAU/BR e pela CPFi, 
de que o CAU/BR assumisse os repasses do FA de todos os CAU/UFs básicos e médios. Houve uma proposta de que 
esses valores fossem divididos pelos 06 CAU/UFs de maior receita (SP, RJ, MG, PR, SC e RS) e o CAU/BR. Eu me 
manifestei contrário pois, apesar de entender que os CAU/UFs médios e básicos terem dificuldade de fazer esses repasses,  
não contribuir com nada era uma atitude que nada contribuiria com as boas gestões. Sugeri que fosse discutida uma parcela 
maior para esses 06 CAU/UFs de maior receita e o CAU/BR, proporcional à cada arrecadação, mas permanecendo um 
valor pequeno para os demais CAU/UFs. Após várias discussões foi acatada a minha proposta, mas entendemos que, uma 
vez que os representantes dos demais 03 CAU/UFs não estavam presentes (RJ, SC e RS), não podíamos tomar nenhuam 
decisão. Ficamos de agendar uma reunião posterior para fechar uma proposta final. 
 
 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 
 
As discussões sobre ATHIS são muito importantes para podermos levar para a Cathis-CAU/MG. O início das tratativas 
sobre exportação de serviços de Arquitetura e Urbanismo é muito significativo para os profissionais. 
 

Avaliação do evento: 
 
O evento e as reuniões  cumpriram seu objetivo, pois o CAU/MG pôde se apresentar institucionalmente e mostrar o seu 
papel de promotor de debates sobre questões importantes para a sociedade e para os profissionais. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

 
Data: 03/12/2019                                          _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data: 03/12/2019                                         ________________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


