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A COMISSAO DE RELAGOES INTERNACIONAIS CRl-CAU/BR, reunida extraord+nariamenteem
Brasilia-DF, na Side do CAU/BR, no dia 09 de maid de 2019, no uso das competPnciasque Ihe
conferem os arts. 106 e 107 do Regiments Interns do CAU/BR, ap6s anflise do assunto qm epigrafe, e
Considerando o convite anexo da Associagao Brasileira Ind6stria Esporte

ABRIESHI recebido pele
Conselheiro FernandoMarcia, para participar da ISPO Shangai, a ser realizada entry (# dias 5 e 7 de
julho de 2019, em Shangai,na China, em continuidadeis agnesque vem desenvol\andona hence
estrat6gica junta ao setor de esportes;

Considerando que a China vem sendo um dos principais mercados do Plano de Trabalh+ da Comissao,
desde a assinatura do Memorando de Entendimento com a Sociedade de Arquitetos da Clhina (ASC) em

2017 e a missgo a 5' China Beijing International Fair for Trade in Services - Feira lbternacional de
Pequim sobre Com6rcio de Servigos (CIFTIS) em 201 8;
Considerando as tratativas atuais com o governo chinas no imbito dos esportes, visandqlo engayamento
de atores pablicos e privados brasileiros na implementag5o de aproximadamente 50 mil (jentros at16ticos

de exce16nciana China, que constituem uma grande oportunidadede impulsionar a exportagaode
servigos brasileiros em diversos setores, inclusive da Arquitetura e Urbanismo;

Considerandoque a ABRIESP solicita a indicagao de empresascom potencial de apresl)ntarproUetose
oportunidades de neg6cios e parcerias que possaminteressar aos chineses;

DELIBERA
I Propor ao Plenfrio do CAU/BR a participagaodo ConselheiroFernandoMgrcio lde Oliveira na
ISPO Shangai, a ser realizada entre os dias 5 e 7 de julho de 2019, na cidade de Xabgai, na China,
visando a representagao do setor de Arquitetura e Urbanismo nas tratativas sobre a imPlementagao de
aproximadamente 50 mil centros at16ticosde exce16ncia na China;
2 -- Propor a Presid&ncia do CAU/BR o encaminhamento da demanda is entidadesl integrantes do

Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo para que prospectem entry sous filiados as
empresasque atendamaos requisitos e que se interessem pda participagao.
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