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SÚMULA 325ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/RS 

 

DATA: 30 de abril de 2020 HORÁRIO: 10h às 12h 

LOCAL: Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad 
Referendum 006/2020 

 

PARTICIPANTES: 

Oritz Adriano Adams de Campos Coordenador 

Roberto Luiz Decó Membro 

Matias Revello Vazquez Membro 

Helenice Macedo do Couto Membro  

ASSESSORIA: 

Raquel Coll Oliveira Gerente Técnica 

Cássio Lorensini Arquiteto e Urbanista - Fiscalização 

Marina Leivas Proto Gerente de Atendimento e Fiscalização 

Flávio Salamoni Barros Silva Assessor Jurídico 

SECRETARIA: 
Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

Luciana Eloy Lima Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 

1.      Verificação de quórum 

Presenças A reunião inicia às 10h com os participantes acima nominados. 

 

2.       Apresentação da pauta e extrapauta 

Mantida a pauta e extrapauta previamente apresentada, com a inclusão do item 4.3 da Extrapauta. 

 

3.        Ordem do Dia 

 

3.1 Atribuição profissional: microestaca 

Fonte Assessoria  

Relator Raquel Coll Oliveira 

Discussão O conselheiro Oritz retoma o histórico e relatório das fundações das 
microestacas. A Comissão discute sobre as questões técnicas envolvidas. A 
conselheira Helenice sugere a solicitação de um parecer emitido pela CEF-
CAU/RS com fundamentação e defesa técnica. A gerente técnica Raquel afirma 
que a CEF se manifestará sobre as questões normativas. O assessor jurídico Flavio 
pontua diferenças técnicas das fundações e o conselheiro Oritz afirma que a 
norma não inclui o novo tipo estrutural, que pode ser incorporado como 
fundação.  
O conselheiro Oritz sugere que seja realizado contato com o arquiteto e urbanista 
Eduardo Pazin para nova consulta sobre o tema e com o Laboratório LEME, da 
UFRGS, por meio de Termo de Cooperação, para fundamentação de 
encaminhamento de um ajuste da nomenclatura técnica para adaptação do 
regramento vigente. A gerente técnica Raquel criará minuta de deliberação para 
orientação à Fiscalização.  

Encaminhamento Assessoria entrará em contato com o arquiteto e urbanista Eduardo Pazin par 
nova consulta e com o Laboratório LEME, da UFRGS. A gerente técnica Raquel 
criará minuta de deliberação para orientação à Fiscalização.  

 



 Súmula da Comissão de Exercício Profissional 

_________________________________________________________________________________________ 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800   2 

www.caurs.gov.br 

3.2 Ofício Nº 906/2020/GAB PRESI-IPHAN 

Fonte CEP-CAU/RS 

Relator Oritz Adriano Adams de Campos 

Discussão O conselheiro Oritz apresenta o histórico do ofício com a manifestação inicial e 
reforça que o objetivo era realizar um levantamento para criação de um 
relatório. A conselheira Helenice sugere que um profissional arquiteto e 
urbanista próximo da região de General Câmara possa ser consultado para ir até 
o local e fazer registro fotográfico das edificações, levantamento criterioso e 
panorâmica do conjunto para envio à Comissão. O conselheiro Oritz sugere o 
contato com os antigos componentes da CTPH (Comissão Temporária Patrimônio 
Histórico) para indicação de ações.  

Encaminhamento A gerente técnica Raquel realizará pesquisa de profissional da região para o 
registro fotográfico.  

 

3.3 Reserva técnica 

Fonte CEP-CAU/RS 

Relator Matias Revello Vazquez 

Discussão A gerente técnica Raquel relata que ajustou a deliberação sobre a Reserva 
Técnica e enviou por e-mail aos conselheiros. O conselheiro Matias e a gerente 
técnica Raquel farão a revisão do material. 

Encaminhamento Votada e aprovada a Deliberação Nº 034/2020 – CEP-CAU/RS. A gerente técnica 
Raquel enviará ao conselheiro Oritz para assinatura digital. 

 

3.4 Relato de processos 

Fonte CEP-CAU/RS 

Relator CEP-CAU/RS 

Discussão São relatados, votados e deliberados os seguintes documentos: 
- Deliberação CEP-CAU/RS nº 035/2020 - Processo nº 1000074604/2018 - 
TERRACOM EMP. IMOB. LTDA – ME; 
- Deliberação CEP-CAU/RS nº 036/2020 - Processo nº 1000089522/2019 - Sergio 
A. de Souza; 
- Deliberação CEP-CAU/RS nº 037/2020 - Processo nº 1000082215/2019 - 
Gabriela Silveira Zanol; 
- Deliberação CEP-CAU/RS nº 038/2020 - Processo nº 1000074475/2018 - Júlio C. 
dos Santos; 
- Deliberação CEP-CAU/RS nº 039/2020 - Processo nº 1000073354/2018 - Ana 
Paula L. Fontoura. 

Encaminhamento Seguir os trâmites processuais. Pautar novamente para a próxima reunião: 
- Processo nº 1000070784/2018 - FABIO SOBIESZCZANSKI (FASKI); 
- Processo nº 1000080356/2019 - Rafael O. R. Pizzio; 
- Processo nº 1000074396/2018 - Carlos Maurício Guerra; 
- Processo nº 1000082309/2019 - CASAS DE MADEIRA PAMPA. 

 

4. Extra pauta 

 

4.1 123 Projetos 

Fonte CEP-CAU/RS e Unidade de Fiscalização 

Relator Oritz Adriano Adams de Campos e Cássio Lorensini 
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Discussão O conselheiro Oritz relata que a denúncia referente ao site 123 Projetos foi 
encaminhada às autoridades competentes e não houve retorno. O arquiteto e 
urbanista da área de Fiscalização Cássio relata as informações referentes ao caso 
de denúncia de plágio e informa que os dados foram encaminhados, por meio de 
e-mail, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio 
Grande do Sul – CREA-RS para solicitação de esclarecimentos. O conselheiro Oritz 
solicita que seja enviado um ofício remetido pela Presidência do CAU/RS ao 
CREA-RS com a solicitação de tomada de providências referentes à denúncia.  

Encaminhamento O arquiteto e urbanista da área de Fiscalização Cássio enviará os dados do caso 
ao assessor jurídico Flavio, que redigirá a minuta do ofício.  

 

4.2 Estrutura de processos 

Fonte CEP-CAU/RS 

Relator Helenice Macedo do Couto 

Discussão O conselheiro Oritz relata problemas na estrutura processual e sugere verificar 
com a área de Planejamento como está o andamento demanda de processos 
eletrônicos. O assessor jurídico Flávio afirma que uma alternativa seria o uso do 
SICCAU. A gerente técnica Raquel explica que todos os processos estão sendo 
digitalizados e está sendo realizada uma análise para o encaminhamento mais 
adequado. O assessor jurídico Flavio e a gerente Raquel falam sobre as questões 
técnicas dos sistemas avaliados.  
O conselheiro Oritz sugere que seja realizado o mapeamento dos pontos 
negativos do SGI e a indicação do uso das ferramentas SEI e SICCAU por questões 
estruturais. A conselheira Helenice propõe o envio de convite à Presidência para 
apresentação de proposta. O assessor jurídico Flavio e a gerente Raquel sugerem 
que seja feita uma experiência com o uso da ferramenta SICCAU e, 
posteriormente, seja encaminhado o parecer com avaliação do uso à Presidência.  
A gerente de Atendimento e Fiscalização Marina relata os procedimentos 
técnicos adotados para o mapeamento dos processos, padronização dos 
documentos, protocolo, entre outros. Após esse mapeamento, o relatório será 
apresentado à Comissão e à Plenária.  

Encaminhamento O assessor jurídico Flavio fará o mapeamento dos pontos negativos do SGI. 
Assessoria acompanhará o mapeamento dos processos realizado pela área de 
Atendimento e Fiscalização e demais áreas.  

 

4.3 Reunião Extraordinária para tratar do Patrimônio Histórico 

Fonte CEP-CAU/RS 

Relator CEP-CAU/RS 

Discussão Os conselheiros sugerem a criação de deliberação para solicitação de Reunião 
Extraordinária com pauta para tratar de Patrimônio Histórico, com a participação 
dos ex-integrantes da Comissão de Patrimônio Histórico (CTPH-CAU/RS), 
Conselheiros Rômulo Plentz Giralt e Rodrigo Spinelli e os Arquitetos e Urbanistas 
Eduardo Hahn e Lucas Volpatto. 

Encaminhamento Votada e aprovada a Deliberação Nº 040/2020 – CEP-CAU/RS. 

 

5. 5. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Atribuição profissional: microestaca 

Relator Raquel Coll Oliveira 
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Assunto 123 Projetos 

Relator CEP-CAU/RS e Unidade de Fiscalização 

Assunto Relato de processos 

Relator CEP-CAU/RS 

Assunto Intervenção do Cartório de Passo Fundo/RS nos projetos de Arquitetura e 
Urbanismo 

Relator Gabinete do CAU/RS 

Assunto Projetos de Lei apresentadas pela Comissão acerca das placas de autoria de 
projeto arquitetônico e sobre placas de obra e material de divulgação de 
responsabilidade técnica relativas a projetos arquitetônicos e serviços de 
Arquitetura e Urbanismo  

Relator Gabinete do CAU/RS 

Assunto Aplicativo CAU/RS 

Relator Oritz Adriano Adams de Campos 

Assunto Exigência das Prefeituras para apresentação de responsável técnico pelo 
projeto e pela execução no momento da solicitação de alvará de projeto 

Relator CEP-CAU/RS 
 

6. Aprovação da súmula da 324ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 324ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada em votação. 

Encaminhamento Publicar a súmula no Portal Transparência. 

 

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 13h15 com os participantes acima nominados.  

 

 

 

 

ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS 

Coordenador 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 

Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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