




Rua: Formosa, nº 367, 23º andar, Centro – São Paulo/SP. 

 

 

 

Trata o presente de PARECER sobre relatório de atividades da Comissão Temporária de 

acompanhamento e proposições para o UIA2020 (CT UIA2020) e a necessidade de 

continuidade da Comissão e de seus trabalhos.  

Para tanto, tomo como base os seguintes documentos: 

• Regimento Interno do CAU/SP nos artigos 125 ao 129 sobre a competência das 

Comissões Temporárias e os artigos 130 e 131 sobre a composição; 

• Deliberação nº 019/2018-COA-CAU/SP, de 12/05/2018, que aprovou a criação da 

Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA 

20200 (CT UIA2020);  

• Deliberação Plenária DPOSP Nº 0213-15/2018 que aprova a constituição da CT 

UIA2020; 

• Relatório Conclusivo da CT UIA2020;  

• Plano de trabalho da CT UIA2020 apresentado ao CAU/SP; 

Relato 

Este parecer está organizado nas seguintes partes: 1- Breve histórico sobre a Comissão; 2-

Sobre as atividades desenvolvidas; 3- Parecer; 4- Voto 

1- Breve histórico sobre a Comissão:  

A CT UIA2020 foi criada na Plenária de 17 de maio de 2018 a partir de solicitação da Comissão 
Permanente de Organização e Administração (COA) e foi composta por sete membros, dos 
quais, quatro são conselheiros titulares do CAU/SP (Violêta Kubrusly (coordenadora), Maria 
Rita Amoroso (coordenadora adjunta), Miriam Addor e André Blanco; e dois são convidados, 
Bruna Fregonezi e Gilberto Belleza. Iniciou suas atividades em Julho de 2019 completando, por 
tanto, o prazo regulamentar definido no Regimento Interno do CAU/SP para o funcionamento 
das comissões temporárias (art. 129 do Regimento Interno do CAU/SP). 

A Comissão foi aprovada com os seguintes objetivos: 

Colaborar com o Comitê Organizador do UIA2020RIO, criando uma AGENDA PAULISTA para o 
Congresso e, desta forma, fomentar a participação ampliada dos arquitetos e urbanistas 
paulistas, facilitando o conhecimento e vivência de sua produção arquitetônica, cujo renome é 
mundial. 
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As competências da Comissão Temporária são: I. Propor eventos e ações para o Comitê 
Organizador Nacional/Internacional; II. Propor e apreciar ações voltadas aos arquitetos e 
urbanistas a serem divulgadas no UIA2020RIO; III. Acompanhar as ações desenvolvidas pelo 
Comitê Nacional/Internacional do UIA2020RIO; IV. Manter o Conselho Diretor informado das 
ações do Comitê Nacional e Internacional do UIA2020RIO. 

2- Sobre as atividades desenvolvidas 

Ao longo deste um ano de trabalho a comissão buscou atuar por meio das seguintes 
estratégias: 

• Colaborar com os Comitês, Organizador e Cientifico da UIA2020; 

• Articular as atividades internas do CAU/SP para construção de uma Agenda Paulista 
que levasse os debates internos deste Conselho ao Congresso; 

• Divulgar o Congresso em seminários e na revista Móbile. 

A Comissão desenvolveu seus trabalhos convocando doze reuniões ordinárias (uma ao mês). 
Houve uma reunião extraordinária e, por fim, foi organizado um Seminário interno em 23 de 
outubro de 2018. As súmulas de todas as reuniões encontram-se no relatório entregue. 

Saliento, a seguir, algumas atividades desenvolvidas para o cumprimento do plano de trabalho, 
organizadas de acordo com as estratégias ali definidas: 

2. 1 Ações relativas à articulação com os organizadores do UIA2020  

A Comissão buscou contato permanente com a Comissão organizadora e com a Comissão 

Científica do UIA2020 no sentido de colaboração na criação dos conteúdos e eventos.  

• Na terceira reunião ordinária , em setembro de 2018, recebeu a presença dos 

membros dirigentes do Congresso UIA2020RIO, os arquitetos e urbanistas Sérgio Magalhães 

Diretor-Presidente do comitê executivo; Elisabete França Coordenadora do Comitê Científico; 

Roberto Simon membro do Conselho Fiscal, Vice-Presidente da UIA para as Américas e Nadia 

Somekh conselheira do CAU/Br representando São Paulo;  e por meio de videoconferência o 

arquiteto e urbanista Nivaldo Andrade, presidente Nacional do IAB, entidade promotora do 

Congresso e membro do comitê científico e executivo. 

Parte das propostas surgidas nessa reunião foram viabilizadas, como por exemplo, o numero 

da revista Mobile e ações de divulgação. No entanto, outras ações que demandaram recursos 

específicos, tais como a proposta que o CAU/SP assumisse a infraestrutura de uma secretaria 

de apoio ao Comitê Científico, não se viabilizou. 
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Um dos resultados positivos subsequentes a essa reunião foi a citação do CT do CAU/SP como 

um exemplo de boa prática que poderia ser seguido pelos demais CAU/UF, em material de 

divulgação sobre a modelagem do Congresso 

• Em outubro 2018, durante o Seminário interno houve a participação do 

Comissário geral da UIA, Arq. Anderson Fioreti de Menenzes. 

• Em janeiro de 2019, a conselheira Federal Nadia Somekh trouxe as diretrizes 

para os debates preparatórios cujos resultados devem ser encaminhados ao Comitê cientifico 

do Congresso UIA. 

2.2 Articulação de ações das Comissões do CAU/SP para elaboração de propostas para o 

Congresso 

A CT propôs a elaboração de um seminário interno como estratégia de apresentação da 
proposta do Congresso, de articulação de ações e identificação de integração temática entre 
os eixos do congresso mundial. Foram enviados convites às dezenove Comissões do CAU/SP, 
aos gerentes regionais do CAU/SP e para as entidades do CEAU.   

A proposta levada ao seminário interno apoiava-se em que: ”através de um trabalho articulado 
entre as Comissões, cada uma, com profundidade específica no seu tema, possamos elaborar, 
de maneira ampla e consistente, uma Agenda Paulista para o Congresso. Não sugerimos que 
sejam criados novos conteúdos e, sim, que possamos encontrar “pontes de contato” entre o 
trabalho já intensamente debatido e em andamento das Comissões com os eixos temáticos 
propostos pelo Comitê Cientifico do UIA2020RIO” (item 7.3 do relatório) 

O 1º. Seminário Interno CT UIA2020 ocorreu no dia 30 de outubro no Centro Cultural Banco do 
Brasil na cidade de São Paulo. 

• Proposta de Agenda Paulista para o UIA 2020.  

A Agenda Paulista encaminhada no formato solicitado pela organização do Congresso (fichas) 

ateve-se às propostas de varias comissões do CAU/SP encaminhadas, por sua vez, a 

CTUIA2020.  A CT desde seu início teve suas atribuições moldadas na articulação entre os 

vários interessados e não detinha uma função deliberativa. Tratou, portanto, de organizar o 

material recebido encaminhando-o à presidência para o aceite e envio à instancia científica do 

Congresso.  

Quadro abaixo elaborado pela CTUIA2020 articula as propostas vindas das Comissões do 

CAU/SP de acordo com os eixos do Congresso (item 9.2 do relatório). Não houve apresentação 

de propostas por parte das entidades do CEAU e nem dos gerentes regionais do CAU/SP. 
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Diversidade e mistura Mudanças e Emergências Transitoriedade e fluxos Fragilidade e desigualdade

CEP

Comissão de 

Exercício 

Profissional

a) Panorama da atuação do 

Arquiteto e urbanista no Estado 

de São Paulo

b) Guia prático para contratação 

de profissionais e serviços no 

campo da arquitetura e 

urbanismo

CPUAT

Comissão de 

Política Urbana, 

Ambiental e 

Territorial

Apresentação da Plataforma 

ZEE Debate acompanhada de 

debate com órgãos públicos. 

Podendo haver exposições de 

boas práticas.

Propor núcleo de 

conferências sobre as 

ondas migratórias, suas 

sobreposições, que 

estruturam a história 

sócio-econômica, 

cultural e espacial da 

cidade de SP

Exposição Reurbanização e 

Regularização fundiária nas 

regiões metropolitana. 

Exposição dos anos 90 até 2018

CPC

Comissão de 

Patrimônio 

cultural

Livro em parceria com os 

órgãos de Preservação
Projeto: Baixada do Glicério

CTA

Comissão 

Temporária de 

Acessibilidade

a) Concurso de ideias, fotos e 

trabalhos em 

b) Acessibilidade Seminário 

nacional

c) Novas mídias 

d) Chamadas e escolhas de 

parceiros internacionais  

  

Entre as fichas consta ainda evento de Seminário Internacional sobre BIM e propostas da CDP. 

Em 13 de maio de 2019 a coordenação da CTUIA fez encaminhamento via e-mail à presidência 

do CAU/SP das citadas fichas que continham as propostas elaboradas pelas Comissões, CEP, 

CEPUAT, Patrimônio Cultural, Acessibilidade, BIM e da CDP. No encaminhamento foi dada 

ênfase para a data final de envio ao Congresso, que de final de maio foi prorrogada para dia 31 

de junho, ganhando com isso prazo de 1,5 mês para deliberação. Voltarei a esse assunto 

posteriormente. 

Ainda em março de 2019 foi decidida internamente à CTUIA2020 a elaboração de um evento 

preparatório visando a consolidação de Agenda Paulista a ser encaminhada ao Comitê 

Cientifico da UIA2020RIO, como forma de ampliar a participação e avançar nas propostas já 

apresentadas. Em maio (decima primeira reunião ordinária) essa proposta foi reiterada e 

enviada à presidência a proposta do novo evento, que deveria ser realizado no dia 18 de junho 

de 2019, dia de reunião ordinária da Comissão, implicando com isso menores custos para o 

CAU/ SP no que tange as convocações dos membros da Comissão. Essa atividade não 

aconteceu, com a justificativa de que os recursos não estavam previstos no plano de trabalho 

inicial da CT. Voltarei a esse assunto no meu parecer. 
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2.3 Ações conjuntas com o CEAU  

Inicialmente a comissão tomou iniciativas de convidar as entidades que compõe o CEAU tanto 

para participar do Seminário como também lhes foram enviados convite para que 

apresentassem propostas para a Agenda Paulista.  No Seminário estiveram presentes Nina 

Vaisman do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas - ABAP; 

Fernando Tulio presidente do Instituto dos Arquitetos - IAB/SP; Maurilio Chiaretti presidente 

do Sindicato dos Arquitetos - SASP. 

Nenhuma entidade enviou propostas para a Agenda Paulista.  

2.4 Divulgação do Congresso para os arquitetos e urbanistas  

A divulgação do Congresso por parte da CTUIA2020 se deu de duas formas: i) via meios de 

comunicação oficial do CAU/SP e ii) participação dos conselheiros em eventos; 

i) meios de comunicação oficial do CAU/SP  

Houve cinco matérias no site do CAU e matéria de capa de uma revista Móbile, a de número 

16 (ver copia no relatório). 

A CTUIA2020 havia proposto um numero especial dedicado ao tema (terceira reunião 

ordinária) e colunas em cada nova edição, tendo ainda, sugerido a pauta e os profissionais a 

serem entrevistados (ver 7ª. reunião plenária). A Comissão de Comunicação entendeu que 

dedicaria 10 paginas da revista no. 16 incluindo matéria de capa, e o conteúdo ficou a seu 

cargo, seguindo em parte as sugestões dadas pela Comissão. Essa, no entanto, teve 

conhecimento prévio da matéria, tendo revisado a matéria principal na 8ª. reunião ordinária.  

Em relação ainda à comunicação, na 5ª reunião ordinária a CT solicitou que fosse feito o 

compartilhamento das informações do UIA 2020, de forma automática, nas plataformas do 

CAU/SP (site, facebook e instagram). Não há registro do atendimento à solicitação. 

ii)  participação dos conselheiros em eventos 

Membros da CTUIA2020 tomaram para si a divulgação do Congresso em eventos em que já 

estava programada sua participação, como demonstra os relatórios pessoais dos Conselheiros 

anexados ao relatório da Comissão. 

• Gilberto Belezza participou no encontro do Conselho Superior do IAB/ COSU de 

Blumenau em setembro de 2018 e no COSU de João Pessoa em abril, uma vez que em 

ambas as oportunidades, haveria mesa específica sobre o UIA 2020; 

• Maria Rita Amoroso esteve presente no 6º FIPA (Fórum Internacional de Patrimônio 

Arquitetônico) como coordenadora geral do Brasil onde também estavam presentes 

membros do comitê organizador da UIA 2020; no encontro que firmou a participação 

do Palácio Capanema como uma das sedes do Congresso UIA 2020; e também, 
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participou do evento “Infinito Vão” e divulgou o Congresso, conseguindo a adesão de 

mais um grupo na construção das agendas que serão levadas ao UIA2020RIO; 

• André Blanco divulgou o Congresso Encontro Estadual de Arquitetos e Urbanistas; na 

reunião ordinária da CPP do CAU/BR + arqconecta + II congresso de brasileiro de 

habitação social e agentes públicos de habitação”; e ainda, na 75ª Reunião da 

Comissão CPP-CAUBR e VI Seminário Nacional de Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social”; por fim, nos encontros: ATHIS e Habitação Social de Roraima e o VI 

Seminário Nacional de ATHIS, em maio 2019; 

• Em maio Presidente do CAU/SP veio à Comissão e apontou a importância da 

participação da CTUIA para divulgação do Congresso e as atividades do CTUIA2020 no 

Seminário Internacional “Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional”. No entanto, 

a apresentação de filmete sobre a produção paulista não aconteceu. Segundo a 

súmula da 12ª. Reunião Ordinária foi relatado que, “embora houvesse tratativas 

prévias neste sentido, com a Presidência do CAU/SP e com a Coordenação da CEF-

Comissão Permanente de Ensino e Formação do CAU/SP, não aconteceu a 

apresentação da AGENDA PAULISTA, na seção destinada aos relatos sobre o 

UIA2020RIO do Seminário Internacional de Acreditação e Mobilidade Profissional, em 

29/05 p.p. Não houve nenhuma justificativa oficial para esta omissão. Seria exibido um 

filmete de pouco mais de 7 minutos, produzido pela Conselheira Suplente Renata 

Sunega, com colaboração de Bruna Beatriz Fregonezi e desta Coordenadora Titular, 

para a fala programada no citado evento. Link para o breve vídeo: 

https://vimeo.com/arquiteturarestauro/uia2020 (senha: UIA)”. 

3. Parecer 

Com a entrega do relatório conclusivo de suas atividades a CTUIA2020 responde o artigo 129 
do Regimento Interno do CAU/SP e atende à necessidade de dar conhecimento sobre as 
atividades desenvolvidas durante um ano de trabalho, fato que se concretizará quando o 
relatório for publicado no site do CAU/SP. 

Entendo que a CTUIA2020 desenvolveu suas atividades de acordo com as competências 
definidas no momento de sua constituição e com a clareza de seu papel, qual seja, a de não ser 
uma comissão deliberativa que filtraria a participação dos interessados, mas sim, por meio de 
ações articuladoras, que a fariam parceira para dentro do CAU e de ações irradiadoras para os 
arquitetos fora do CAU.  

Dentre as atividades previstas algumas foram bem sucedidas. Cito aquelas em relação à 
divulgação, mesmo que essas estejam aquém das expectativas da Comissão. É verdade que a 
proposta de um número especial da revista se tornou uma matéria de 10 paginas, mas o fato 
de ser a capa faz com que cumprisse sua função de divulgação. Incluo também entre as 
positivas, as matérias no site do CAU/SP; no entanto, aponto que não ocorreu a divulgação 
continuada via redes sociais ou por meio de uma coluna na revista Móbile. 

Cito como o principal resultado positivo do trabalho da Comissão a articulação interna entre 
CTUIA2020 e demais comissões do CAU/SP o que resultou na primeira agenda de propostas 
para a UIA2020RIO. Consta do relatório e de relato da coordenadora Violêta Kubrusly na COA 
que o material compilado não havia sido encaminhado para o Rio de Janeiro dentro do prazo 
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estabelecido, ficando retido na presidência, sem comunicação formal à Comissão. Transcrevo a 
súmula da última reunião ordinária da CT em 18 de junho de 2019: “houve a discussão entre 
os membros sobre a situação de represamento de ações pela Presidência do CAU/SP, sem 
qualquer comunique-se, considerando prazo a se extinguir em 30/6 p.f. para envio das fichas 
de eventos preparatórios aos Comitês Organizador e Científico do Congresso Mundial 
UIA2020RIO(...)”. 

Se não houve mudanças quanto à situação descrita, e se não houver ações de mediação junto 
aos Comitês do Congresso, o principal trabalho da Comissão, bem como a participação de São 
Paulo, está em risco de se perder e de não haver representação paulista na UIA2020RIO. 

Por fim, outras propostas da Comissão não se concretizaram por motivos alheios à Comissão, 

entre as mais significativas cito a criação de uma secretaria executiva para dar apoio à 

Comissão Científica da UIA; e um evento preparatório denominado 1º Seminário Preparatório 

do CAU/SP “Rumo ao UIA2020RIO” como forma de conclusão dos trabalhos da comissão e de 

organização das propostas paulistas. 

Não consta resposta da presidência em relação ao primeiro item, e a secretaria também não 

aconteceu. Em relação ao evento houve resposta negativa do presidente (por e-mail)  

afirmando que não havia previsão de recursos no plano de trabalho.  

No primeiro caso, a falta de resposta pode ter restringido a participação da CT no Comitê 

Organizador, deixando de assumir um papel no centro das tomadas de decisão; já no segundo 

caso, a negativa pode ter impedido uma maior coerência e “costura” entre a Presidência e as 

Comissões, e entre as propostas em si. O tempo de elaboração das propostas iniciais foi curto 

e um encontro presencial entre todos os proponentes, a presidência e os Comitês cariocas, 

poderia gerar uma proposta conjunta mais robusta a representar São Paulo. Esse evento, 

apesar de não estar previsto no plano de trabalho da Comissão, não era evento de alto custo, 

pois, como foi relatado previamente, era de pequeno porte e havia sido previsto em dia de 

reunião ordinária da Comissão, poupando recursos de convocação. Esse momento poderia ter 

sido de entendimentos entre as varias instancias do CAU/SP e a Comissão gerando benefícios 

para o CAU/SP e um fechamento para os trabalhos da CT. 

Em relação à Agenda Paulista entendo que a compilação das propostas de algumas comissões 

do CAU/SP não é suficiente para dar conta do amplo espectro da produção dos arquitetos e 

urbanistas paulistas. A construção dessa agenda foi uma excelente proposta da Comissão e 

mesmo que ousada, não é impossível. Sem demérito algum sobre a qualidade e 

representatividade das propostas apresentadas pelos colegas conselheiros, entendo que a 

falta de engajamento das entidades do CEAU reduziu a abrangência da Agenda, exigindo que 

seja feito ainda, um esforço de articulação e de coordenação entre as entidades até o 

Congresso. Nesse ínterim, também o tema da equidade de gênero ganhou força nos debates 

do CAU e vários temas a ele conectados poderiam estar representados no Congresso 

internacional. Entendo que a Agenda Paulista está ainda em construção, exigindo a 

continuidade dos trabalhos.  

Por fim, ficou claro para mim ao longo da leitura do relatório, que em varias situações a 

Comissão se sentiu desprestigiada, e os últimos fatos, em especial o represamento das 
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propostas na presidência, ajudaram a levantar dúvidas sobre a necessidade de continuidade 

dos trabalhos da Comissão, por parte de alguns de seus membros, entre esses, a coordenadora 

Violêta Kubrusly, que se expressou publicamente em plenária. Relaciono a seguir, 

resumidamente, a opinião dos membros da Comissão sobre o assunto: 

Coordenadora Violêta Kubrusly (item 18.1 do relatório) “se não houver real reconhecimento, 

interno e externo, desta estrutura de apoio às atividades do UIA2020RIO, tanto pelo CAU/SP, 

como pela organização geral do Congresso, não encontramos necessária a renovação do 

funcionamento desta comissão temporária (...)  

Coordenadora Adjunta Maria Rita Amoroso (item 18.2 do relatório) “É necessário mudanças 

urgentes no atendimento das solicitações desta comissão”. 

Conselheira Miriam Addor (item 18.3 do relatório) “A Comissão fez os esforços necessários 

para levantar a agenda SP (...) restou à Comissão do evento no RJ apresentar suas 

considerações a respeito dessa comissão, bem como enfatizar quais seriam nossas próximas 

contribuições (...). Na espera deste feed back, concordo com o posicionamento da 

coordenadora de suspensão dos trabalhos desta comissão. A partir do momento em que 

houver necessidade concreta de novas intervenções, a comissão poderá ser reconstituída. 

Arquiteto e Urbanista Gilberto Belleza (item 18.4 do relatório) “defendo sua continuidade, 

numa busca de maior relacionamento com a direção do CAUSP, no intuito de viabilizar nossas 

atividades” (...). 

Arquiteta e Urbanista Bruna Fregonezi (item 18.5 do relatório) “temos varias atividades sendo 

desenvolvidas pelas comissões do CAU/SP, ou seja, temos várias agendas em pauta dentro do 

próprio conselho e a organização de todas elas necessita a articulação de toda a instituição. 

Sem o devido engajamento, esta Comissão terá limitações significativas para atingir seu 

principal objetivo de trabalho” (...); 

Conselheiro André Blanco (item 18.6 do relatório).  “Apoio a manutenção da CTUIA2020 se as 

relações institucionais sejam realmente respeitadas, compartilhadas de forma clara, 

profissional e eficiente entre IAB, FNA, ABAP, ASBEA, ABEA, CAU/BR, CAU/RJ e a CT UIA 2020 

do CAU/SP. Voto contra a manutenção da CT UIA2020 CAU/SP, se as condições atuais se 

mantiverem de forma pouco integrada e desarticulada, causando assim um desconforto entre 

todas as entidades que apoiam, de maneira direta e indireta, a realização e concretização 

deste evento no Brasil”. 

A partir da leitura do posicionamento dos membros da CT fica evidente que a Comissão se 

ressente da falta de apoio e de articulação tanto internamente ao CAU/SP quanto em relação à 

Comissão de organização do Congresso. Todos são unanimes em identificar a necessidade de 

maior articulação e de mudanças para que os objetivos de contribuir com o evento 

internacional se realizem. A preocupação pela ausência de São Paulo no Congresso foi 

manifestada no plenário do CAU/SP, em junho, pela Conselheira federal Nadia Somekh, 

aproveitando-se do momento para sugerir a continuidade da Comissão.  
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Entendo que os trabalhos – articulação para ampliar a representação da Agenda Paulista, 
participação nos debates preparatórios que precedem o Congresso e a organização das 
propostas que representarão São Paulo - não se esgotaram e para os quais o CAU poderia ter 
papel fundamental. No entanto, os relatos dos membros da Comissão Temporária apontam 
dificuldades estruturais de articulação entre presidência, Comissão e Comitês do UIA2020RIO 
que pode neutralizar o trabalho até aqui feito.  

Em vista do exposto acima, encaminho meu voto. 

4. Voto 

Voto pela CONTINUIDADE da Comissão Temporária de acompanhamento e proposições para 

o UIA2020 (CT UIA2020) tecendo as seguintes sugestões, a título de contribuição ao 
andamento dos trabalhos. Sugiro ao Conselho Diretor e a Presidência que:  

- Avaliem a importância do momento, que poderá reverter em grande visibilidade à 
arquitetura paulista em 2020. Em caso positivo, tomem a iniciativa de alterar o quadro 
presente criando interação entre os interesses da administração, o trabalho desta Comissão e 
as propostas das Comissões.  

- Que auxiliem a construção de uma proposta robusta da Agenda Paulista, com a presença de 
outras ações não cobertas pelas comissões do CAU/SP, por exemplo, por meio da proposição 
de edital de chamamento específico com foco na produção paulista a ser levada ao Congresso 
Internacional da UIA2020. 

- Envidem esforços junto às entidades do CEAU, verificando a possibilidade de alterar a 
composição da CT para receber representantes das entidades na Comissão, abrindo assim o 
leque das proposições paulistas; 

- Permitam que as Comissões do CAU/SP, cujas propostas foram encaminhadas para 
apreciação da CT, possam rever o plano de trabalho de 2019 em conjunto com a CPFi, de 
modo a incorporar ações visando as reuniões preparatórias e a apresentação na UIA2020. 

Quanto à CTUIA2020, além do caráter articulador, sugiro que altere suas atribuições e assuma 
também um caráter executivo quanto a montagem da Agenda e a proposição dos debates 
preparatórios em São Paulo, incluindo esses eventos no seu plano de trabalho. 

É o que tinha a relatar. 

 

 
Conselheira Rossella Rossetto 
Membro da Comissão de Organização e Administração (COA) 


