
SÚMULA DA 10' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CRI-CAU/BR 

DATA 

LOCAL 

PARTICIPANTES 

ASSESSORIA 
------- -·- � -

---·�-----

22 de fevereiro de 2018 HORÁRIO 

Brasília - DF 

Fernando Márcio d_e Oliveira (SE) 
Nadia Somekh (SP) 
Eduardo Pasquinelli Rocio (ES) 
Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB) 
Jeferson Dantas Navolar (PR) 
Ana Laterza 

--·-- --· ---- --

ORDEM DO DIA 

l 3h00min às 14h00min

Coordenador 
Coordenadora-adjunta 
Membro 

-

Membro 
Membro 

- --

------------ --- -------------------

1 
Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

Convite - Conven ão anual do America11 l11stitute of_ Architects - AIA 
ATA 

-·- -·---------

CRI-CAU/BR
---------·------

DELIBERAÇÃO Nº 012/2018-CRI-CAU/BR 
Considerando o convite recebido em 9 de fevereiro pelo Conselheiro 
Fernando Márcio de Oliveira, como coordenador da CRI-CAU/BR, para 
participar do evento AIA Conference on Architecture 2018, entre os dias 21 e 
23 de Junho no Javits.Center em Nova Iorque, Estados Unidos da América; 
Considerando que a participação no evento anual havia sido contemplada no 
Plano de Ação e Orçamento da CRI-CAU/BR para o ano de 2018, aprovado 
pela Deliberação CRI-CAU/BR nº 022/2017; a Comissão delibera: 

1. Propor ao Plenário a participação do coordenador da CRI, conselheiro
Fernando Márcio de Oliveira, na convenção anual do American lnslitute

of Architecls - Instituto Americano de Arquitetos (AIA), em atendimento
ao convite da entidade estadunidense.
2. Como preparação para a representação, adotar a seguinte estratégia:

a. Buscar agendas com as entidades com as quais os CAU já possui
cooperação consolidada para reavaliação dos planos de trabalhos
conjuntos;
b. Mapear mercados estratégicos junto às entidades parceiras e
contatar as respectivas entidades de representação profissional que
participarem da convenção do AIA para o estreitamento de relações;
c. Verificar junto ao AIA e ao lAB a disponibilidade de espaço para a

____________ d_iv_ulgação do Congresso Mundial da UIA RIO 2020.

2 

Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

---------------------------

Calendário de reuniões da Orgtmisation for Eco110111ic Co-operatio11 mui

Developme11t - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (QECD};_ ______________ _
MRE , 

CRI-CAU/BR 

_______ ____ � 
A CRI tomou conhecimento do calendário de reuniões da OCDE em 2018 e 
aguardará desdobramentos da reunião de março, única que trata \; 

_!Spec;ficamente do setor de_ serv;ços profiss;o
�--==

-
:::..�:_

-

_

-__ -·�--� 
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3 

Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

4 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Relações Internacionais 

Sessão extraordinária do Comitê Negociador Birregional (CNB) 
MERCOSUL-UE - 20 de fevereiro em Assunção 
MRE 

CRI-CAU/BR -----
A CRI tomou conhecimento do documento de trabalho e da agenda da 
reunião, constatando que não será tratado especificamente do setor de 
serviços profissionais e decidindo aguardar o retorno do MRE com o 
resultado da rodada de tratativas. 

Proposta da delegação de Taiwan na World Trade Organization -
Organização Mundial de Comércio;(WTO/OMC) para negociação 
de um acordo de facilitação para implementar o Acordo de Paris 

_sobre mudança de clima _________________ _
Fonte MRE 
Relator CRI-CAU/BR 

----------------------------------

Encaminhamento 

5 

Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

6 

Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

7 
Fonte 
Relator 

Encaminhamento 

A CRI tomou conhecimento do documento e decidiu responder ao MRE que 
acompanhará com atenção os desdobramentos da proposta, concordando com 
a relevância de se alinhar bens ambientais aos respectivos serviços 
profissionais em tratativas internacionais que tratem de incentivos para a 
implementação do Acordo de Paris sobre mudança de clima. 

Minuta brasileira de um Acordo de Facilitação de Investimentos à 
OMC 
MRE 

CRI-CAU/BR 

A comissão tomou conhecimento do documento, observando que os seus 
termos não tratam especificamente de compromissos setoriais, não cabendo 
portanto manifestação específica e sim o acompanhamento das discussões em 
curso. 

IV Reunião Ordinária do SGT-17 "Serviços" do MERCOSUL -10 
de maio em Assunção 
MRE 

CRI-CAU/BR 
A comissão tomou conhecimento da agenda e aguardará o recebimento da 
programação detalhada para análise e deliberação sobre eventuais 
contribuições do setor de Arquitetura e Urbanismo. 

Homolo a ão de formulários NCARB 
NCARB 
CRI-CAU/BR 
DELIBERAÇÃO Nº 013/2018-CRI-CAU/BR 
Considerando a Deliberação CRl-CAU/BR nº 026/2017 que aprova novo 
manual para preenchimento do formulário do NCARB e a Deliberação CRI
CAU/BR nº 034/2017, que aprova novo Fluxo para preenchimento do 
formulário do NCARB; e 
Considerando as solicitações efetuadas via SICCAU, referente ao 
pr�enchimento d�orm�lãrios NCARB e ue, em atendi�n•� ao �,Y 

X 1?- tv
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EXTRAPAUTA 

8 
Fonte 

� -- -

Relator 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Relações Internacionais 

na Deliberação CRJ-CAU/BR nº 034/20 l 7, os documentos foram 
preenchidos pela assessoria da comissão e encamjnhados ao NCARB por e
mail; a Comissão delibera: 

1 - Homologar os formulários NCARB enviados, conforme lista que segue: 

Dat■ dt Data de 
Protocolo tDtr"9d■ a11 ta-rio ao Nom• (fonualirio N'C:\RB) C.\Uo• 

CRI NC.\.RB 

6-401S2,1018 
6401 !0'2018 2�;'01'2018 20'íW201S MORGA.'IA ALVES BARBOSA 193199-7 
640l16i201S 

64101611018 28:"01/2018 20!02'2018 /IJLIA GASPARINI \-10.'J. AHSS49-6 

641945/l0lS 
641944!2018 29!01/201S 20i02i201S CHRJSTIAa'IE �L\RQlJES PALMA AS2242-6 
6419JY201S 

64173912018 J0!0lil0IS �l.'02!2018 JACQUELINE KUPER,\L\N BARA TZ All-0860-J 

64J94S'201S 

64394911018 0li02i2018 21.-02l2018 ALESSANDRO TIUNDAf)E LEITE Al6503-3 

6439501201 S 

--· - - - -

- - -- - - -- --- --

5• CIFTIS - China Beri11 lntematiomtl Fair for Trade in Services 

ApexBrasil e MDIC ______________ _
CRI-CAU/BR 

NC.\RB 

Rt.<onl 

83'H9 

839916 

S39154 

8�5>42 

84002) 

- - -------------=-------------------------

DELIBERAÇÃO Nº 014/2018-CRI-CAU/BR 

Encaminhamento 

Considerando as comunicações recebidas da Apex Brasil, em 16/02, e do 
MDIC, em 19/02, consultando sobre o interesse de participação do CAU/BR 
na 5ª China Beijing lnternalional Fair for Trade ín Services - Feira 
Internacional de Pequim sobre Comércio de Serviços (CIFTIS), da qual o 
Brasil será convidado de honra entre 28 de maio e 1 º de junho de 2018; 
Considerando a solicitação de indicação de empresas com potencial de 
apresentar projetos e oportunidades de negócios e parcerias que possam 
interessar aos chineses; a Comissão delibera: 

1. Responder ao MDIC registrando o interesse de participação do
CAU/BR na 5" CIFTIS, sugerindo a inserção na agenda do evento de um
diálogo setorial entre CAU/BR e a Sociedade Arquitetos da China (ASC)
para a elaboração de um Plano de Trabalho do setor de Arquitetura e
Urbanismo no âmbito no Memorando de Entendimento MDIC
MOFCOM;
2. Em resposta à solicitação de indicação de empresas, informar ao MDIC
que serão tomadas as seguintes providências:

a - Encaminhamento da demanda às entidades integrantes do 
Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo para que 
prospectem entre seus filiadas aquelas empresas que atendam aos 
requisitos e que se interessem pela participação; 
b- Promoção de uma chamada pública, juntamente aos CAUs
estaduais, para composição de um banco de dados das empresas com
registro no CAU com interesse em eventos de prospecção na China e
outros territórios para o encaminhamento da listagem em tempo para
a CIFTIS e para responder demandas futuras.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

comissão de Relações Internacionais 

��-" 
FERNANDO MARCIO DE OLIVEIRA 

Coordenador Coordenadora-adjunta 

Membro 

Analista técnica 
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