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SÚMULA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 13 de abril de 2020 HORÁRIO: Das 14h às 16h 
LOCAL: Sede do CAU/RS - Porto Alegre  

 

PARTICIPANTES 

Tiago Holzmann da Silva Presidente do CAU/RS 

Gislaine Saibro 
Coordenadora do Colegiado e presidente 
da AAI Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Rafael Pavan dos Passos Presidente do IAB/RS 

Vicente Brandão Presidente da AsBEA/RS 

Cláudio Fischer Coordenador da CEF-CAU/RS 

Oritz Adriano Adams de 
Campos 

Coordenador da CEP-CAU/RS 

CONVIDADOS: 

Francieli Franceschini 
Schallemberger  

Diretora-geral da FeNEA 

Felipe Buller Bertuzzi Representante da AEAPF 

Andréia Hamilton Ilha IAB/RS Núcleo Fronteira 

ASSESSORIA E 

SECRETARIA 
Fausto Loureiro Chefe de Gabinete 

Carla Lago Secretária Executiva 
 

1. Verificação de quórum 

Presenças 
Registra-se a presença da Franciele Schallemberger, diretora da FeNEA, do 
Felipe Bertuzzi, representante da AEAPF, que não conseguiram registrar 
quórum via Teams. 

 
2. Extrapauta 

2.1 Colaboração dos Escritórios de Arquitetura na questão de ATHIS 
Fonte AsBEA/RS 

Relator  Vicente Brandão 
 

 
3.1 ArqJuntos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 
A coord. Gislaine Saibro relata que os profissionais associados estão 
questionando a situação do ArqJuntos. A respeito, o presidente Tiago diz 
que foram publicadas as ações realizadas pelos profissionais e entidades 

3. Ordem do dia: 
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parceiras sobre as iniciativas solidárias. O presidente disponibiliza aos 
presentes um documento com essas ações de divulgação.  

Encaminhamento Não há. 
Responsável - 

 
3.2 Convênios com o CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 

A coord. Gislaine diz que, em relação aos convênios de patrocínio e apoio, é 
necessário reavaliar prazos e formas de trabalho, visto a situação de 
pandemia. Fala que em contato com o CAU/RS, o gerente-geral, Tales 
Volker, orientou para que sejam feitos os ajustes no calendário de 
realização dessas iniciativas. O presidente complementa pedindo que sejam 
revisados no que se refere aos valores, visto que os eventos serão realizados 
virtualmente. Finaliza solicitando que, uma vez revistas, as propostas sejam 
reenviadas ao CAU/RS, a/c da Comissão de Seleção, mas que não haverá 
nova avaliação. Não há prazo para envio, mas o presidente solicita que seja 
o mais breve possível. O presidente Tiago informa que está sendo elaborado 
um novo edital, cujos valores a serem disponibilizados serão do imobilizado.  

Encaminhamento Revisar as propostas, conforme solicitado pelo gerente Tales Volker e pelo 
presidente Tiago, e enviar ao CAU/RS o mais breve possível. 

Responsável Entidades do CEAU/RS. 
 
 

4. Comunicações: 

4.1 Informes da Presidência 

Relator  Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado  

Plano de contingência: 
O presidente fala do plano de contingência do CAU/RS e que foi solicitado ao 
CAU/BR formalização para a utilização do valor do imobilizado para 
pagamento das despesas correntes, considerando a queda abrupta na 
arrecadação. 
Campanhas CAU/RS: 
Sore o tema, diz que está sendo criada uma campanha para os profissionais 
sobre “O que Conselho”, pois nesse momento há muitos questionamentos 
sobre a atuação do CAU. Relata também as demais ações do Conselho e 
disponibiliza o documento com a proposta “Nenhuma casa sem banheiro”, a 
ser trabalhada com diversos parceiros públicos e privados. Além desse 
programa, são dispostas outras intervenções, são elas: 
1. Laboração de edital para ações conjuntas com entidades e municípios; 
2. Lançamento de um edital para ações emergenciais a serem propostas por 

profissionais, empresas e outros; a ser realizado com recursos do 
imobilizado; 



 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    3 
www.caurs.gov.br 

3. Realização de um concurso público (CPUA/CEAU/RS): concurso de ideias 
nos diversos campos de atuação, e concurso de “unidade sanitária”, 
vinculado ao programa “Nenhuma casa sem banheiro”; 

4. Concurso para seleção de campanhas de divulgação da profissão na web; 
5. Convênio com cooperativa de crédito. 
Diz também que foi levantada a questão dos custos de operação do CAU/BR, 
que é mantido pela contribuição dos CAU/UF. 
Ajuda de custo e diária para participação em reunião: 
Trata da situação do pagamento de diárias e jetons, que agora precisa ser 
discutida em virtude da realização das reuniões remotas. Fala que está sendo 
construído um documento com o posicionamento do CAU/RS, que será 
enviado ao CAU/BR para análise e Deliberação. O cons. Ednezer esclarece que 
o assunto precisa ser estudado no âmbito do CAU/BR e que deverá ocorrer 
uma consulta pública para a manifestação de todos os CAU/UF. 

4.2 Informes do Gabinete 

Relator  Fausto Loureiro 

Comunicado  

Como solicitado na última reunião, o chefe de gabinete, Fausto Loureiro, 
informa que envio ao Colegiado o Ofício do MP – Promotoria de Justiça de 
Habitação e Defesa da Ordem Urbanística para conhecimento e 
acompanhamento. 

4.3 Informes do Conselheiro Federal  

 Ednezer Flores 

 

Deliberações da COA/BR: 
Informa que a Comissão de Organização e Administração do CAU/BR está 
trabalhando nas questões da Resolução 47 – que trata das indenizações e 
ressarcimentos, e que também estão regulamentando a questão das 
reuniões remotas. O conselheiro fala que está sendo debatida a situação de 
intervenção em alguns CAU/UF e que foi elaborada uma minuta de 
documento sobre isso. Assim que possível, compartilhará essa minuta com as 
entidades.  
Deliberações da CPUA/BR: 
O cons. Ednezer relata que o CAU/BR está firmando um Termo de Convênio 
com o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Secretaria Nacional de 
Habitação, que permitirá a realização de ações diversas, sendo a área de 
ATHIS a de maior interesse do CAU.  
Comenta sobre a proposição do Dep. Fed. Flávio Bolsonaro sobre alterações 
na PEC 80, que trata da regularização fundiária. Diz que a CPUA-CAU/BR está 
requerendo à Assessoria Parlamentar a intervenção junto ao Legislativo.  

4.4 Informes do SAERGS 

Relator  Evandro Cardoso Medeiros 

Comunicado  

O pres. Evandro diz que o Sindicato está conversando com os profissionais 
servidores públicos e com os docentes Arquitetos e Urbanistas. Fala que esses 
profissionais têm buscado o SAERGS preocupados com a continuidade do seu 
trabalho e questionando as medidas que podem vir a serem tomadas. Relata 
que o Sindicato também está atuando junto ao poder público para que 
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cumpra seu papel, tanto com os profissionais e famílias carentes, quanto na 
situação da liberação da necessidade de licitações para contratações 
emergenciais, autorizada pelo Ministério Público Estadual. O presidente 
Tiago explica que a Lei permite a contratação direta quando decretado estado 
de calamidade pública. Contudo, é preciso observar quais contratações estão 
sendo feitas na área da Arquitetura e Urbanismo, a necessidade de intervir e 
como fazê-lo. O chefe de gabinete, Fausto Loureiro, lembra os presentes que 
o município que está licitando também deve ter declarado seu estado de 
calamidade. 

4.5 Informes da AsBEA 

Relator  Vicente Brandão 

Comunicado  Não há relatos, somente pauta extra (item 5.1). 

4.6 Informes da AAI Brasil/RS 

Relator  Rafael Pavan dos passos 

Comunicado  

O presidente do IAB/RS diz que está em discussão na Câmara dos Deputados 
a MP da carteira verde amarela e, sobretudo um PL que trata das dívidas dos 
estados e municípios – que se refere também ao acréscimo no orçamento 
anual. Diz que é importante acompanhar o tema, pois a alteração no teto 
orçamentário dos municípios impacta no programa de ATHIS, necessita do 
orçamento municipal, por isso é importante acompanhar. 
Assim como o Evandro, presidente do SAERGS, o Rafael Passos fala também 
sobre o Decreto Estadual que viabiliza a contratação emergencial sem 
licitação, o que libera também a necessidade de Habite-se. Fala que o 
empreendedor precisa, de alguma forma, ser responsável por isso. O Evando 
Medeiros diz que o Sindicato está redigindo uma manifestação junto a 
Prefeitura de Porto Alegre e disponibilizará às entidades para colaboração, 
apoio e divulgação. A respeito das iniciativas do IAB/RS, o Vicente Brandão, 
presidente da AsBEA/RS, solicita ao CAU/RS a divulgação da campanha 
“Quartos da Quarentena”, que visa a disponibilização de quartos de hotéis 
para profissionais que trabalham na área da saúde, especialmente os de baixa 
renda devido às habitações precárias.  

4.7 Informes do AAI/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Comunicado  

A presidente da Associação, Gislaine Saibro, relata que está sendo revisado o 
Plano de Ação e a forma em que a AAI Brasil/RS pode atuar junto aos setores. 
Registra que a Associação não é contrária à ação individual dos profissionais, 
mas que não concorda que parte dos honorários sejam doados. 

4.8 Informes da CEP/RS 

Relator  Oritz Adriano Adams de Campos 

Comunicado  
O coordenador fala que a CEP-CAU/RS está fazendo suas reuniões 
normalmente e que avalia a possibilidade de realizar mais de uma reunião 
semanal. 

4.9 Informes da CEF/RS 
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Relator  Cláudio Fischer 

Comunicado  
O coordenador Cláudio Fischer fala que a CEF-CAU/RS segue trabalhando na 
questão do EAD, especialmente nesse período de pandemia, em que não há 
previsão de retorno às aulas. 

4.10 Informes AEAPF 

Relator  Felipe Bertuzzi 

Comunicado  
O representante da AEPF, Felipe, informa que a Associação está se 
reestruturando e que os profissionais da região se mobilizaram e 
arrecadaram verba para compra de cestas básicas para quem precisa.  

4.11 Informes da FeNEA  

Relator  Francieli Franceschini Schallemberger 

Comunicado  

A diretora-geral da FeNEA, Francieli Schallemberger, diz que a Federação tem 
discutido com os estudantes a adoção do ensino à distância como solução 
emergencial e alternativa para que as aulas não sejam interrompidas por 
completo, mas que há um descontentamento dos estudantes em relação a 
isso. Relata que a FeNEA encaminhou documento às Universidades Federais 
sobre utilizar o EAD neste período, porém responderem não ter estrutura e, 
por esse motivo não têm condições de manter o calendário acadêmico. Fala 
que também há uma preocupação quanto a realização de aulas práticas, e 
esse questionamento se aplica a outras faculdades, além da Arquitetura e 
Urbanismo. E, em consulta à União Nacional dos Estudantes (UNE), a mesma 
não se posicionou contrária ao EAD neste momento. Informa que na última 
semana ocorreu o ENEA, onde se discutiu as ações até o fim do ano, levando 
em consideração o cenário da pandemia. A Gislaine Saibro, coordenadora do 
CEAU-CAU/RS, e o cons. Cláudio Fischer, coordenador da CEF-CAU/RS, 
entendem que o assunto deve ser mantido em pauta, a fim de identificar 
ações conjuntas com o CAU/RS em relação ao EAD emergencial. O cons. 
Cláudio Fischer também convida a diretora-geral Francieli a participar de uma 
reunião da Comissão de Ensino e Formação para contribui com o tema. 

4.12 Informes do IAB/RS Núcleo Fronteira 

Relator  Andréa Hamilton Ilha 

Comunicado  Não há relatos. 
 
 

5. Extrapauta 
5.1 Colaboração dos Escritórios de Arquitetura na questão de ATHIS 

Relator Vicente Brandão 
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