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Conselho de ArquiteEura e Urbanismo do Brasil

CAU/BR

Relações com a FPAA

DELI BERAÇAO N' 024/2019 - CRl-CAU/BR

A COMISSÃO DE RELAÇOES INTERNACIONAIS -- CRt -- CAU/BR, reunida ordinariamente em
Brasí[ia/DF, na sede do CAU/BR, no dia 05 de jLmho de 2019, no uso das competências que ]he confere
o inciso V do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

INTERESSADO
ASSUNTO

PROCESSO

Considerando a Deliberação CRl-CAU/BR n' 20/2019, que aprova o prometo de criação de uma fede
internacional de aiquitetuia de interesse social, a ser articulado a paitit do Congresso Brasileiro de
Arquitetos 20 1 9 (CBA) em Porto Alegre c consolidado durante o Congresso UIA 2020 RIO;

Considerando a participação do conselheiro Jeferson cantas Navolar na reunião do Comitê Executivo
cla Federação Panamericana de Associações de Arquitetos (FPAA), em março de 2019, aprovada pela
DPOBR n' 0087-03/2019 e os seus respectivos desdobramentos, descritos em seu relato de participação;

DELIBERA

l Informar à Presidência do CAU/BR sotIFe as resoluções decorrentes da participação do conselheiro
Jefetson Navolar na reunião do Comitê Executivo da Federação Panamericana de Associações de
Aiquitetos (FPAA), conforme relatório anexo, solicitando o encaminhamento de comunicação à
federação para consolidação dos resultados e sugerindo a inclusão, no mesmo ofício, de:

a)

b)

c)

Convite/confirmação, junto ao Instituto Brasileiro de Arquitetos (IAB), da pai'ticipação do
coletivo cllileno Ukamau para a mesa "ATHIS - Práticas Sul Americanas", durante o Congresso
Brasileiro de Arquitetos, nos termos da Deliberação CRl-CAU/BR u' 021/20 19;

Anuário mais decente do CAU/BR, para conhecimento dos dados atualizados que Ilustram a
prática profissional no Brasil;

Solicitação de dados sot)re a formação prohssional, o acesso à prática e sobre o exercício
profissional nos países membros da FTPAA.

Brasília-DF. unho de 201

FERNANDO MÀRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador

EDUARDO PASQUiNEtLI ROC10
Coordenador-a(Ü unto

NADIA SOA4EKll
Membro

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LAMA
Membro

.JEFERSON DANTAS NAVOLAR
Membro

Setor Comercial Sul {SCS), Quadra 2. Bloco C Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP: 7Q.300-902 Brasília/DF l Telefone: (ó1) 3204-9500

www.caubr.gov.br

l


