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Conselho de Aíquitetura e Urbanismo do Brasil

SÚM.ULADA 73' 1tEUNIÃOORDINÁRIA CRl-CAU/13R

DATA

7 de outubro de 20 19

LOCAL

Porto Alegre -- RS

PARTICIPANTES

HORÁRIO

Fernando Márcio de Oliveira (SE)

Coordenador

Eduardo Pasquinelli Rodo(ES)

Coordenador-adj unto

Hélio Cavalcantida CostaLima(PB)

Membro
Membro

Jeferson Dantas Navollar (PR)

ASSESSORIA

09h às 18h

Ana Laterza

Leitura e aprovação da Súmula da .72: Reunião OrdináHa
Çncami.chame nto.....l.:. .A .$1jR1la ..foi aplgyqdg:...PpcaRI.pbg. p4[q...publiçqçêg:.
ORDE]VI DO Dlz\

l
Fonte
Relator

Relato R/UI)AT;
CRl-CAU/BR

CRl-CAUnR
Consolidar os relatórios de participação em uma apresentaçãocom os
resultados do evento (verificar vídeo com CAIJ/RJ). Sugerir à CPP a

Encaminhamento

formulação de um prometobrasileiro com uln fomlato semelhante,com foco
na autogestão,colocando-se à disposição para contribuir com o conhecimento
adqtlirido durante o contato com o AIA. Propor o engajamento da CPUA na

l lçlqt4.y!:...Çpç
çlmigb.q11...gs..ççlçjfiçggç!.!...ge.
p«çlçipqçêo.
ç.ç21lgaqi.;qç4ç?
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Renovação da CTEG;

Fonte
Relator

CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
DELIBERAÇÃO CRl-CAU/BR 032/2019
1. Aprovar a prorrogação da Comissão Temporária para a Equidade de

Encaminhamento

Género -- CTEG por um período adicional de 6 (seis) meses;
2. Propor ao Plenário do CAU/BR a prorrogação do prazo de funcionamento
seguindo o Plano de Trabalho com justificativa, calendário de atividades e
dotação orçamentária anexos;

3. Enviar estadeliberaçãoà Presidênciado CAU/BR para conhecimentoe
providências;
Acordo

çom Q +$jIA..: .parecem..da Assessoria :Jurídica;

Fonte
Relator

CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR

Encaminhamento

Respondemcom referência à manifestação anterior da Assessoria .jurídica e
reiterando que conforme o histórico de tramitação do protocolo, cabe ao
gabjpççç..i!..decjs.ãg.
sgb11ç...f?
e caminh amçntg:
\
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OCDE...:i. proçessQ qe...adesão;

Fonte
Relator
Encaminhamento

CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
lêem.reçi11qçlo.
de pança:...p(2r
+jaitq...ge
tempo.hábil para deliberação
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Fonte
Relator

Acordo Marco do MERCOSUL;
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
Informar ao MRE que;

Encaminhamento

1 - 0 texto do acordo infringe o disposto na Lei 12.378/2010, portanto não
será possível a anuência do CAU/BR ao documento até que sda incluída a
previsão de um arqtliteto e urbanista local acompanhandoas atividades do
profissional estrangeiro;

2 -- A Comissão de Ética e Disciplina se manifestou favoravelmente ao
conteúdo dos apêndices 111e IV do Acordo Marco;
3 -- Não tivemos ainda conhecimento do temi:4os::Apen4bÊS.le ll
6

Fonte
Relator
Encaminhamento

Fraternidade semFronteiras;
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
Sugerir ao gabinete uma entrevista com os arquitetos e urbanistas que
contribuem com o prometo'Fraternidade sem Fronteiras', bem como
'Arquitetos sem fronteiras' e a elaboração de uma matéria específica sobre
.F:çperiêQç+aspronissionai!.ç..g pape!.J}Q.arqu+çeçg.hç!!a$.jpiciatjy4g..

7

Estudo Prelimip.Bt.qçl Plano qe..Aç4Q;020

Fonte
Relator

CRl-CAUBR
CRl-CAU/BR
Prometo

proposto

R/UDAT
brasileiro

Centenário da
FPAA

Encaminhamento

.q
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resultado, a elaboração
de uma agenda conjunta

entre os participantes
para o aperfeiçoamento
da profissão. Preparar a
estratégia do encontro
em conjunto à FPAA
para fortalecer a relação

entre as entidades
(contratação

para s

de RPA

rte

Cartilha 'como
atuar no

roleta da legislação do

exterior'

(contratação

exercício profissional
d©

consultoria para
suporte
Seminário de
Atuação no
Mercado
Exterior

Seminário com

participação institucional
(Apex, MRE, etc.

conselheiros e
presidentes) para
mostrar os potenciais da
atuação no mercado

Estimular o
conhecimento. o uso de
processos criativos e a
difusão das melhores
oráticas em AU
Estimular o
conhecimento, o uso de
processos criativos e a
difusão das melhores
práticas em AU

CRI e
CAU/SP

exterior

EXTRAPAUTA
8

.Q.rjenlgçqe$.
qç...como
atuar no exterior

Fonte
Relator

l\ l/x

Encaminhamento

de uma cartilha de orientação aos arquitetos e urbanistas que desejarem

CRl-CAU/BR
Informar a RIA que a CRI incluirá no seu plano de açãode 2020 a elaboração
ç3ergg...4...plgHl$$êp fPÇI do...pgíl;.:.
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Seminário Internacional '0 BIM NA PRATICA
4...A.rqujtçjy ra ..e .Ç.g.p!!ruç$o'

Fonte
Relator

CRT-CAU/BR

i l :l:l

Encaminhamento
10

Fonte
Relator

-- Experiências

aplicadas

CR!-CAU/BR
Participarão os conse]heiros Fernando Macio de O]iveira, ]léjio Costa Lima e
Edezio Caldeira.

Centenário da FPAA
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
5 de março de 2020.

Encaminhamento

Aprovar as seguintes estratégias de participação na comemoração de 100 anos
da FPAA;

1 -- a formalização da parceria do CAU com a FPAA;
2 -- o convite ao Presidente da FPAA para vir ao CAU, antecedendo a

comemoração, para uma aproximação entre as entidades;

.!...=...p11gmgye!
l..lproli.Rgçãg...qa.Fl?AA...çgm
o UIA2020RIO.
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Fonte

Programa de Assistência Técnica à Preservação do Património Cultural
PAT - Cultural
CRl-CAU/BR
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Relator

CRl-CAU/BR
Solicitar espaçonas reuniões da CPP e da CPUA para apresentaçãodo
programa, decorrente ( o Seminário internacional 'Gestão Inovadora de
Bairros Históricos

M

EDUARnO PASQUINEL

FERN
Coordenador

Coordenador-adjuriHo

HEL:
Membro

hNA LATkRZA
Analista técnica

Selar (omercial Sul (SCS),Quadra 2, Bloco C- Ed.Seria Dourada,Salas40i a 409 l CEP:70.300-902 8rasilia/DF l Telefone: (61) 3204-9500

www.caubr.gov.br

4

