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SÚMULA - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CRI-CAU/BR 

LOCAL E DATA:  

DATA: 07 de dezembro de 2016 

LOCAL: Sede do CAU/BR 

HORÁRIO: 09h 

PARTICIPAÇÃO: 

COORDENADA POR JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR. 

TIPO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ASSESSORIA ANA LATERZA 

PARTICIPANTES 

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR IES CRI-CAU/BR 

EDUARDO PASQUINELLI ROCIO ES CRI-CAU/BR 

RISALE NEVES ALMEIDA PE CRI-CAU/BR 

 FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA SE CRI-CAU/BR 

 EDNA CESETTI 

Diretora de 
Competitividade 
Internacional em 

Comércio e Serviços - 
MDIC 

 
LUIZ MAURÍCIO DE ARAÚJO 
NAVARRO 

Analista de Comércio 
Exterior - MDIC 

 GEORGE DE OLIVEIRA MARQUES 
Conselheiro Chefe da 

Divisão de Negociação 
de Serviços - MRE 

 MIRIAM ADDOR 

Presidente da 
Associação Brasileira 

dos Escritórios de 
Arquitetura (AsBEA) 

 BARBARA KELCH 
Gerente do projeto 

setorial Built By Brazil 
(AsBEA e Apex-Brasil) 

11..  ROTEIRO DOS TRABALHOS::  

1. Verificação do quórum e apresentação da pauta; 
2. Informe dos conselheiros; 
3. Pauta; 
4. Palavra livre; 
5. Encerramento. 
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44..  PPAAUUTTAA::    
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Matéria 
Detalhamento do conteúdo do projeto de capacitação dos 
Arquitetos e Urbanistas brasileiros que atuam nos estados 
fronteiriços  

Fonte AsBEA, Built By Brazil, CAU/BR, MDIC e MRE 
Relator  José Roberto Geraldine Jr 

Discussão e 
Encaminhamentos 

No encontro da CRI-CAU/BR com o MDIC, o MRE, a AsBEA, e o 

projeto setorial Built by Brazil, foram discutidos os passos seguintes 

para a realização do projeto de capacitação dos escritórios 

fronteiriços. Concordou-se em se retirar o estado de Roraima do 

projeto piloto, devido a dificuldades orçamentárias e por se 

considerar o estado, dentre os demais, com a menor demanda no 

atual momento. Foram feitos alguns ajustes no cronograma inicial, 

adiando-se o início e o fim das etapas presenciais de um mês, para 

que se tivesse maior tempo para a formatação do programa. 

Avançou-se no detalhamento dos conteúdos das etapas in loco, e 

foram distribuídos os temas entre os órgãos envolvidos. Os demais 

encaminhamentos acordados entre os presentes foram: 

- Solicitar aos presidentes dos CAU/UFs envolvidos no projeto 

subsídios para a formatação de custos dos serviços de Arquitetura 

e Urbanismo nas regiões de fronteira; 

- Assim que for aprovado o calendário do CAU/BR para 2017, 

estudar as datas das etapas presenciais, visando à redução dos 

custos de passagens, deslocamentos e organização dos eventos; 

- Relacionar os normativos que tratam de acervo técnico no Brasil 

com os de demais países, visando conhecer as condições de 

competição em licitações internacionais; 

- Levantamento dos padrões e normas técnicas internacionais no 

âmbito da Arquitetura e Urbanismo, em confronto com a legislação 

vigente brasileira, como subsídio para o posicionamento do setor 

de arquitetura nas tratativas internacionais; 

- Verificar a participação da ApexBrasil no projeto, tendo em vista 

que até o presente momento não houve confirmação de interesse 

por parte da entidade no projeto de capacitação (agendar reunião 

com o diretor Igor Brandão nos dias 12 e 13 de janeiro); 

- Solicitar providências para a convocação de reunião técnica da 

CRI em janeiro com os demais órgãos envolvidos no projeto, para o 

fechamento da estrutura da etapa virtual e dos conteúdos da etapa 

presencial, bem como do plano de comunicação e divulgação 

(datas sugeridas: 12 e 13). 
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Matéria Estratégias para prospecção de mercado na China 
Fonte MDIC 
Relator  José Roberto Geraldine Jr 

Discussão e 
Encaminhamentos 

Na oportunidade, foram discutidas também as negociações com a 

China, em função do Memorando de Entendimento firmado entre os 

governos brasileiro e chinês, objeto da Deliberação CRI-CAU/BR nº 
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036/2016. Foram concordados os seguintes encaminhamentos: 

- Solicitar o auxílio do ouvidor do CAU/BR e conselheiro da UIA, 

Roberto Simon, para contatar escritórios brasileiros com sólida 

atuação na China e obter maiores informações sobre o mercado de 

Arquitetura e Urbanismo no país; 

- Incluir a matéria na pauta do diálogo com a ApexBrasil, visando 

apoio financeiro para futuras missões de prospecção. 
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Coordenador Adjunto  
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Analista Técnica 


