RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:
6 A 9 DE MARÇO DE 2019
EVENTO
REUNIÃO COMITE EXECUTIVO DA FPAA
LOCAL:
CARTAGENA DAS ÍNDIAS - COLÔMBIA
NOME
CONSELHEIRO JEFERSON DANTAS NAVOLAR
2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
A Federação PanAmericana de Associações de Arquitetos - FPAA - é uma
instituição centenária (em 2020 comemora 100 anos), sendo o IAB
instituição co-fundadora e representante oficial do Brasil.
Atualmente 30 (trinta) países, de todas as Américas participam
ativamente nas atividades FPAA. Para ressaltar a sua importância,
lembramos que existem aproximadamente 300.000 (trezentos mil)
profissionais da AU residentes nas Américas.
Na Região do Cone Sul (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil) os
países têm forte atuação no âmbito da FPAA.
No âmbito do Mercosul, um dos temas prioritários é o da “mobilidade
profissional” e as reuniões de discussão se deram através da Comissão
de Agrimensura, Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia para o
Mercosul – CIAM desde 1993, onde a presença de profissionais com
representação também na FPAA é relevante.
A CIAM teve como objetivo harmonizar as condições de exercício
profissional, compatibilizando a legislação dos países membros com vista
a viabilizar a livre circulação de profissionais, serviços e empresas
garantindo o eficaz controle sobre a responsabilidade técnica no âmbito
regional. As principais metas do grupo são:
1 - Reciprocidade nas condições do Exercício Profissional nos países.
2- Normas ágeis acordadas para o credenciamento de títulos inscritos nos
colégios, conselhos e outras instituições que tenham delegação para o
registro e a fiscalização do exercício profissional e ético.
3 - Fiscalização integral, permanente e eficaz.
O Brasil esteve representado na CIAM, por AU indicados inicialmente pelo
CONFEA/CREA (antes da criação do CAU); pelo IAB; pela ABEA e
ultimamente pelo CAU.
Em 2015 os trabalhos foram concluídos, mediante a entrega oficial aos
Governos dos países integrantes (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai)
de toda a documentação elaborada ao longo dos mais de vinte anos de
trabalhos da CIAM.

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Presidente FPAA ............. Fabian Farfan Espinoza (Bolívia)
Secretário Geral................ Juan Articardi (Uruguai)
COLÔMBIA...................... Flavio Romero (anfitrião)
Presidente IAB.................. Nivaldo Andrade (represente oficial do Brasil)
BRASIL............................ João Suplicy (past presidente)
FADEA ............................ Gerardo Montaruli (representante Argentina)
FADEA............................ Jorge Montti (past presidente)
Perú................................ Pablo Moreira Viteri (prêmio Oscar Niemeyer)
USA.................................. John A. Padilla (AIA)
PARAGUAI....................... Maria Luz Cubilla (APAR)
PARAGUAI....................... Orval Sifontes (APAR)
BELI.................................. Vick Nelder
COSTA RICA................... Edwin González
5. OBJETIVOS:
São três os principais interesses do CAU nesta representação:
1 Incentivo à participação dos países integrantes da FPAA na RIO 2020;
2 Deliberação da realização do III Encontro de Arquitetura e
Sustentabilidade nas Cidades amazônicas;
3 Termo de Parceria CAU x IAB x FPAA.
6. PROGRAMAÇÃO:
Ver Programação em Anexo III.
7. RELATO:
Durante os 100 (cem) anos de existência da FPAA, tivemos eleitos apenas em
dois mandatos, representantes do Brasil para a presidência, durante todas as
demais gestões a presença dos arquitetos brasileiros na FPAA foi exercida
ininterruptamente e com muito esforço, pelo IAB.
Esta escassez de representação é significativa para o entendimento do que foi
a presença brasileira na administração e, por conseguinte na agenda da FPAA
nestes cem anos de convivência.
Neste momento onde a FPAA comemora o seu centenário e o Brasil organiza a
RIO 2020 é inevitável que estas agendas sejam compartilhadas e tenham pontos
de contato.
O incentivo da inserção da agenda Brasil/RIO2020 no calendário e nas
atividades FPAA deve ser um objetivo prioritário do CAU nestes meses que
antecedem estes dois importantes eventos.
8. CONCLUSÃO:
Em relação aos temas, foram deliberados os seguintes encaminhamentos:
1. Participação da FPAA na RIO 2020:
- Divulgação do evento RIO2020, nas mídias FPAA;
- Utilização da logomarca RIO2020 nos eventos oficiais FPAA;
- Realização da reunião do Comitê Executivo durante a RIO2020.

2. III Encontro de Arquitetura e Sustentabilidade nas Cidades
Amazônicas:
- Proposta de realização de Seminário Unificado “Desenvolvimento de
Fronteiriças e Arquitetura Amazônica”;
- Temática: As Migrações e o Encontro das Águas;
- Organização: CAP x IAB;
- Local: Iquitos / Perú;
- Data: Agosto / 2019.
3. Termo de Parceria CAU x IAB x FPAA:
- Desde a sua fundação, é o IAB o representante oficial da FPAA no Brasil;
- Os regulamentos da FPAA autorizam várias representações para um mesmo
país, inclusive com participações diferenciadas;
- Desde a criação do CAU, diversas representações do IAB têm sido compartilhadas
com o CAU, podendo também passar a se estender às representações
internacionais;
- O debate do compartilhamento da representação da FPAA não esteve presente
nas intenções do CAU nas suas primeiras gestões;
- Esta possibilidade está novamente presente, desde que subscrito pelo IAB.

ANEXOS
1. Deliberação Plenária CAU/BR;
2. Ofício Presidente FPAA;
3. Programação do Evento e
4. Calendário FPAA
Brasília, 20 de março de 2019

Jeferson Dantas Navolar
Conselheiro Federal / PR

