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1. CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO 2º SEMESTRE DE 2021 

O Comitê aprovou o Cronograma de reuniões semestrais (Anexo I) do CTAT, sem prejuízo de 

convocações de reuniões extras que se façam necessárias, de acordo com o volume de trabalho 

do comitê. 

Da mesma forma, os temas propostos para cada reunião poderão ser alterados de acordo com as 

prioridades do Comitê. 

 

 

2. EXTENSÃO DO MANDATO DO CTAT.  

O Comitê tomou conhecimento de que durante a XXXVII Reunião Extraordinária, a CCM 

aprovou a Diretriz 69/21, que estabelece a vigência do mandato do CTAT até a última reunião da 

CCM de 2021. 

As delegações manifestaram, mais uma vez, sua concordância com a possibilidade de o CTAT se 

tornar foro permanente, tendo em vista a natureza constante dos trabalhos de transposição 

realizados pelo Comitê.  

 

 

3. TRANSPOSIÇÃO DO ACORDO MERCOSUL-COLÔMBIA 

Tendo em vista a conclusão da transposição das listas do Mercosul para a Colômbia para a 

NALADI 2017, o CTAT solicitou à Secretaria do Mercosul o início da transposição para a NCM 

2021. 

Além disso, o comitê aguarda a troca de listas com a contraparte colombiana do Comitê ad hoc 

de Nomenclatura e Origem do ACE 72. 

 

4. TRANSPOSIÇÃO DO ACORDO MERCOSUL-ISRAEL 

O Comitê recordou que aguarda resposta de Israel a respeito de dúvidas levantadas pelo CTAT a 

respeito da transposição das listas de Israel ao Mercosul feita pela contraparte, bem como 

comentários referentes à transposição das listas de Mercosul à Israel, feita pelo CTAT. Dessa 

forma, a PPTB irá retomar os contatos, por meio do GRELEX, com a contraparte israelense a 

respeito das transposições das listas do acordo. 

 



5. PRÓXIMA REUNIÃO 

A XXII Reunião Virtual do CTAT se realizará no dia 6 de setembro de 2021 às 15hs. 

 

 

 

 

_____________________________          

Pela Delegação da Argentina 

             Paola Alaguibe 

  

        _____________________________ 

             Pela Delegação do Brasil  

              Eva Costa Lima Pinheiro 

 

 

 

____________________________ 

Pela Delegação do Paraguai 

 

        _____________________________ 

       Pela Delegação do Uruguai 

 

        Luis Ojeda                       Sofia Tuyaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




