ITEM DE PAUTA
INTERESSADO
ASSUNTO

3.4
Rafael Silva
Solicitação de apoio institucional – Divulgação do RoadShow CBCA Soluções em Aço.
Evento “O Diálogo entre as Estruturas em Aço e a Construção Modular”
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAUMG /MG Nº 166.3.4/2022

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 26 de abril de 2022,
de forma híbrida, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno
aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária
do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda:
Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao
Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e
privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/MG;
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 2020,
que aprovou os critérios para análise de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação sem repasses
financeiros;
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, de 24 de agosto de 2020,
que aprovou o formulário online de solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros;
Considerando a solicitação de apoio institucional, recebida por mensagem eletrônica (anexa), para
divulgação do evento do RoadShow do Centro Brasileiro da Construção em Aço – CBCA - “O Diálogo entre
as Estruturas em Aço e a Construção Modular”;
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DCD-CAU/MG 166.3.4/2022
DELIBEROU:
1.

Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, da divulgação do evento RoadShow
CBCA Soluções em Aço. Evento “O Diálogo entre as Estruturas em Aço e a Construção Modular”,
do proponente Rafael Silva, conforme anexo.

2.

Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis.
Votação

Conselheiros
Sim

Maria Edwiges Sobreira Leal
Fernanda Basques Moura Quintão
Ilara Rebeca Duran de Melo
Ademir Nogueira de Ávila
Elaine Saraiva Calderari
Fábio Almeida Vieira

Presidente
Coordenadora da CED
Coordenadora da CEF
Coordenador da CEP
Coordenadora da COA
Coordenador da CPFi

Não

Abstenção

Ausência

X
X
X
Justificativa de ausência – Titular e Suplente
X

Belo Horizonte, 26 de abril de 2022.
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em
defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a
veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.
MARIA EDWIRGES
SOBREIRA
LEAL:48566330668

Assinado de forma digital por
MARIA EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668
Dados: 2022.05.03 17:07:35 -03'00'

Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG
FREDERICO CARLOS
HUEBRA
BARBOSA:06086436614

Assinado de forma digital por
FREDERICO CARLOS HUEBRA
BARBOSA:06086436614
Dados: 2022.05.04 09:02:08 -03'00'

Frederico Carlos Huebra Barbosa
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG
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Solicitação de apoio institucional na divulgação de
projeto ou ação (sem repasses financeiros)
Solicitação: Rafael Silva
Projeto: RoadShow CBCA Soluções em Aço. Realização de três eventos “O Diálogo entre as Estruturas em
Aço e a Construção Modular”
Objetivo:

RESUMO DA PROPOSTA:
1. Identificação do proponente: Rafael Silva (rafael.silva@acobrasil.org.br)
2. Apresentação do projeto: Vamos retomar em 2022 um dos nossos principais projetos, o “RoadShow
CBCA Soluções em Aço”, e fechamos como tema para a realização de três eventos “O Diálogo entre as
Estruturas em Aço e a Construção Modular”. Vamos levar essa ação para Belo Horizonte em 04/05, além de
outras cidades na sequência. De forma geral, o objetivo do evento é trazer uma visão completa e embasada
relacionada com as estruturas em aço e a construção modular, com a abordagem de cases relevantes pelos
nossos palestrantes. Os palestrantes serão os nossos parceiros Felipe Savassi, da Felipe Savassi Modular
Estúdio, Ricardo Mateus, da Brasil ao Cubo, e William Moraes, da Modularis. Além deles, também teremos
uma palestra especial ao final do evento, de 15 min, sobre a importância do processo normativo, relacionado
com a construção em aço, do nosso também parceiro Luiz Martins, da Associação Drywall, totalizando cerca
de 3h de evento. O projeto teve seu início em 2005 e já conta com quase 200 edições realizadas, passando
por praticamente todas as capitais do Brasil. Transformamos essa ação em 2020 e 2021 em webinars, com
grande sucesso de público. Já fechamos apoio com Sinduscon-MG, Abcem, Abece e Asbea-MG. O CBCA é
o responsável pela ação, na figura do seu gerente-executivo, Rafael Silva.
3. Objetivos do projeto: O objetivo do evento é trazer uma visão completa e embasada relacionada com as
estruturas em aço e a construção modular, com a abordagem de cases relevantes pelos nossos palestrantes.
Ações em canais de comunicação do CBCA e das entidades parceiras e envio de certificados ocorrerão.
4. Público-alvo: Arquitetos formados e estudantes de arquitetura
5. Abrangência geográfica: BH
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Levar conhecimento
sobre a construção modular, traçando um paralelo com a arquitetura.
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 19/04 até 03/05 (2 semanas)
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto

https://drive.google.com/open?id=1Fe8TuefSb2PQRxkoLyhrFG44gX2YzRIX
(vide PDF)
9. Plano de divulgação

https://drive.google.com/open?id=1l_YcmxClf9zpI6miTC1D_lf00FkHr1fQ
(vide PDF)
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla promover a
produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente
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