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ASSUNTO

A COMISSAO DE RELAGOES INTERNACIONAIS -- CRT -- CAIJ/BR, reunida ord#nariamente em
S5o Paulo/SP, na side do CAU/SP, no dia 27 de maid de 2019, no uso das compet&ncias hue Ihe confere
o inciso v do art. 97 do Regimento Inferno do CAU/BR, ap6s anflise do assunto em epi4jafe, e

Considerando a deliberagao plenaria DPABR n ' 0027-02A/2018, que aprovou o projejo de resolugao
que disp6e sobre o Plano de Agro e Orgamento do CAU/BR, para 2019;

Considerando as Deliberag6es Plengrias DPABR N ' 0027-02A/2018, que aprova o Plano de Agro e
Orgamento do CAU/BR para 2019 e DPOBR N ' 0089-07/2019, que aprova os Pianos qe Trabalho das
Comiss6es Especiais do CAU/BR;

Considerando a Deliberagao Plengria DPOBR n ' 0087-10B/2019, que altera a data le local da 89'
Reunigo do Conselho Diretor e da 95' Reuniio Plenfria Ordinfria para Porto Alegre/RS hos dias 9, 10 e
11 de outubro de 2019, em fungao da realizagao do Congresso Brasileiro de Arquite#)s (CBA) peta
IAB/RS;/

Considerando os princfpios de economicidade de recursos financeiros do CAU/BR cdm passagens e
deslocamentos, na realizagao das reunites ordinfrias das comiss6es na mesma semPna e local da
reuniio do Conselho Diretor e do Plengrio do CAIJ/BR;

Considerando que o intervalo maior entre reunites ordinfrias proporcionaria um temHh maier para o
desenvolvimento, detalhamento e aprofundamento dos projetos em curio, visando al preparagao de
subsfdios maid consistentes para deliberagao no encontro subsequente; e que o montana economizado
peso cancelamento de uma reuni8o ordinfria poderia ser transposto para a execufao de demais
atividades e projetos prioritarios para a comissao;

Considerando a boa pratica no agendamento das reunites com anteced&ncia para meth(4 utilizagao dos

recursos disponiveis para os eventos, a]6m da disponibilizagao de agenda por parte dos c#nselheiros; e

Considerando que today as deliberag6es de comissio devem ser encaminhadas a Presid6ncia

CAU/BR, para verificagao e encaminhamentos, conforms Regiments Inferno do CAU/BF.

do

DELIBERA

] -- Solicitar a Presid6ncia que:
a) Encaminhe ao Conselho Diretor o pedido de alteragao de local e data de re#lizagao da 75'

reuniio ordingria da CRl-CAU/BR, prevista para o dia 2 de outubro, para Porto Alegre-RS, no
dia 08 de outubro de 2018;

b) Promova junta a Secretaria Gerd da Mesa a convocagao da empregada pablifa Ana Laterza

para o assessoramento da reunigo ordingria, utilizando o canto de custom I .OI .05.p02; e

c) Encaminhe ao Conselho Diretor o pedido de cancelamento das reunites ordlllarias da CRI
CAU/BR previstas para os dias 10 de julho, 4 de setembro e 30 de outubro.
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