PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
Contratação de consultoria de coleta de dados de exportação no âmbito da
arquitetura e urbanismo

DELIBERAÇÃO Nº 008/2020 – CRI-CAU/BR
A COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CRI-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio
de videoconferência, no dia 1º de abril de 2020, no uso das competências que lhe conferem o art. 99 do
Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a previsão no Plano de Ação da elaboração e diagramação de uma cartilha de
internacionalização dos profissionais e empresas de arquitetura e urbanismo; e
Considerando que a avaliação e coleta de informações sobre a exportação possui especificidade tornando
mais apropriado e eficiente a contratação de especialista na área.
DELIBEROU:
1 – Iniciar o processo administrativo para contratação de consultoria de coleta de dados de exportação no
âmbito da arquitetura e urbanismo e para a diagramação da referida cartilha.
2 – Encaminhar esta deliberação para a Presidência do CAU/BR para ciência e providências.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde
dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

DANIELA DEMARTINI
Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR

1

Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
QFYY-G6DW-O0K0-BCIJ

Página 1 de 2

Este documento foi assinado digitalmente por Daniela Demartini De Morais Fernandes

Brasília, 1º de abril de 2020.

76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CRI-CAU/BR
Videoconferência
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Histórico da votação:
76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CRI-CAU/BR
Data: 1º/04/2020
Matéria em votação: Contratação de consultoria de coleta de dados de exportação no âmbito da arquitetura e
urbanismo.
Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (05)
Ocorrências:
Condução dos trabalhos (coordenador): Fernando Márcio
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Assessoria Técnica: Bruna Bais

Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.
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