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SÚMULA DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 04 de maio de 2020 HORÁRIO: Das 14h15 às 15h50 

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

 

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 Passos Presidente do IAB/RS 

Tagir Fattori Vice-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 

Bárbara Finger Membro da FeNEA 

Felipe Buller Bertuzzi 
Representante da AEAPF – Fórum das 
Entidades 

Andréa Hamilton Ilha 
Presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira – 
Fórum das Entidades 

ASSESSORIA E 
SECRETARIA 

Fausto Loureiro Chefe de Gabinete 

Carla Lago Secretária Executiva 

 
1. Verificação de quórum 

Presenças 

Registra –se a presença do vice-presidente da AsBEA/RS, Tagir Fattori, somente no 
início da reunião; e dos seguintes representantes: Bárbara Finger e Francielli 
Franceschini Schallemberger, ambas da FeNEA, e Andréa Hamilton Ilha (IAB/RS 
Núcleo Fronteira – Fórum das Entidades) não conseguiram registrar presença 
eletronicamente devido a problemas técnicos. O Felipe Bertuzzi (AEAPF – Fórum 
das Entidades), também por problemas técnicos, não conseguiu registrar presença 
ao término da reunião. O presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, e o 
presidente do IAB/RS, Rafael Pavan dos Passos, não registraram presença ao 
término da reunião, mas certifico que estavam presentes. 

 
2. Extrapauta 

2.1 Calendário de reuniões CEAU-CAU/RS 
Fonte AsBEA/RS 

Relator  Tagir Fattori 
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3.1  Relato da reunião do Fórum das Entidades 
Fonte Presidência 

Relator  Tiago Holzmann da Silva 

Discussão 

O presidente Tiago fala dos assuntos pautados na reunião e os respectivos 
encaminhamentos. O Fórum se reunirá com maior periodicidade e irá colaborar 
com o Plano de Ações Emergenciais do Conselho. A secretária Carla disponibilizará 
esse documento aos coordenadores da CEF-CAU/RS e CEP-CAU/RS. 

Encaminhamento 
Compartilhar os documentos do Dropbox do Fórum das Entidades com os 
coordenadores da CEP e CEF-CAU/RS. 

Responsável Carla Lago 

 
3.2 ATHIS – atuação dos profissionais e escritórios de Arquitetura 
Fonte AsBEA/RS 

Relator  Tagir Fattori 

Discussão 
Visto que o vice-presidente da AsBEA/RS, Tagir Fattori, não está mais presente na 
reunião, o assunto será repautado.  

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 
Responsável Carla Lago 

 

3.3 Discussão da situação do Estudo à Distância de forma emergencial, com indicativo de envio de nota 
feita pelo CAU/RS às IES 

Fonte CEF-CAU/RS 

Relator  Cláudio Fischer 

Discussão 

O coordenador Cláudio Fischer relata as últimas discussões no âmbito da Comissão 
de Ensino e Formação. Informa que os materiais do CAU/RS, sobre EAD, foram 
encaminhados para todos os coordenadores de cursos, e também a manifestação 
da FeNEA. Diz que a CEF-CAU/RS elaborou um questionário para as IES se 
manifestarem acerca da Portaria MEC 343, que trata da utilização do EAD durante 
a pandemia. Diz que trataram diretamente com certos coordenadores, que, por 
sua vez, relataram que alguns alunos não têm estrutura em casa para as aulas à 
distância. Concluindo, o coordenador Cláudio Fischer fala que a Comissão aguarda 
a resposta do questionário por parte das IES para, então, tomar decisões e definir 
encaminhamentos. Tão logo tenha esse retorno das IES, irá compartilhar com o 
Colegiado. 

Encaminhamento Manter o item em pauta e aguardar retorno das IES. 

Responsável Carla Lago 
 

3.4 Retorno dos encaminhamentos das providências acerca do Decreto Municipal nº 20.549/2020 (Porto 
Alegre), com indicativo de recomendação, aos arquitetos e urbanistas, para manter obras paradas no 
período de isolamento. 

Fonte SAERGS 

3. Ordem do dia: 
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Relator  Evandro Cardoso Medeiros 

Discussão 

Os presentes debatem acerca do tema, que é urgente e pontual, e o presidente do 
SAERGS, Evandro Cardoso Medeiros, propõe a retirada do assunto da pauta, 
considerando a ausência da AsBEA/RS, e que cada entidade o encaminhe de forma 
independente. O presidente do IAB/RS, Rafael Pavan dos Passos, concorda com a 
proposição, mas entende que o Colegiado deve discutir sobre o posicionamento 
das entidades para a tomada de decisão colegiada. Não havendo então decisão 
colegiada, justamente porque a AsBEA não está representada em toda a reunião, 
os representantes darão seguimento ao tema de acordo com o entendimento de 
sua respectiva entidade. Pedem que o assunto sobre as decisões colegiadas seja 
pautado para a próxima reunião. Ainda, registra-se que o entendimento dos 
representantes é de que, com o retorno das obras previsto pelo Decreto Municipal 
nº 20.549/2020, deverá haver vistoria da Prefeitura para o Habite-se. 

Encaminhamento Tema retirado de pauta. Pautar o tema sobre as decisões colegiadas para a próxima 
reunião. 

Responsável Carla Lago 
 

3.5 Análise do Decreto nº 20.542/2020 (Porto Alegre) sobre aprovação e vistorias para licenciamento, com 
indicativo de questionar a suspensão de vistorias pela prefeitura 

Fonte IAB/RS 

Relator  Rafael Pavan dos Passos 

Discussão 

Gislaine relata sobre a requisição, por parte de alguns órgãos públicos, para a 
apresentação do Registro de Responsabilidade Técnica de execução no início do 
processo de aprovação do projeto. A respeito dos RRTs, o presidente Tiago 
Holzmann da Silva aponta que alguns cartórios municipais também estão 
analisando projetos, questionando e até solicitando revisão, sendo que não 
possuem essa atribuição.  O coordenador da CEP-CAU/RS, Oritz Adriano Adams de 
Campos, informa que a Comissão orientou os municípios quanto a necessidade de 
desvinculação do RRT de projeto ao de execução no registro do projeto. Acerca da 
situação dos cartórios, fala que o Gabinete da Presidência iniciou contato com 
alguns municípios, pedindo que relatem sobre a atuação dos cartórios quanto a 
análise de projetos. Devido à ausência da AsBEA/RS em toda a reunião, e pelas 
decisões colegiadas, o item referente ao Decreto é retirado de pauta. Os presentes 
sugerem abordar de que forma as entidades podem se manifestar sobre essa 
situação de licenciamento, vistoria e aprovação de projetos nas prefeituras, não só 
de Porto Alegre. 

Encaminhamento 
Tema retirado de pauta. Pautar como as entidades podem se manifestar sobre essa 
situação de licenciamento de obras, vistorias e aprovação de projetos pelas 
prefeituras, não só de Porto Alegre. 

Responsável Carla Lago 
 

4. Extrapauta 
4.1 Calendário de reuniões CEAU-CAU/RS 
Fonte AsBEA/RS 

Relator  Tagir Fattori 
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A pedido do vice-presidente da AsBEA/RS, Tagir Fattori, que informa que não 
poderá permanecer na reunião devido a outros compromissos, a extrapauta foi 
antecipada para o início da reunião. Após debate, fica definido que as reuniões 
ocorrerão às 3ª-feiras, às 15h30, mas em junho, visto que o calendário de maio está 
aprovado pela Plenária do CAU/RS. Essa alteração proposta após a avaliação da 
disponibilidade de agenda dos presentes. Como encaminhamento, a secretaria 
Carla Lago formalizará à Secretaria Geral, responsável pelo calendário geral do 
CAU/RS. 

Encaminhamento Informar a Secretaria Geral sobre a alteração do dia das reuniões. 

Responsável Carla Lago 
 
 

5. Comunicações: 

5.1 Informes do Presidente 

Relator  Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado  

O presidente Tiago diz que conta com a participação efetiva das entidades na 
execução das ações de promoção da profissão para a retomada do mercado. Pede 
que o documento “Plano de Ações Emergenciais”, apresentado na última Plenária, 
seja encaminhado ao CEAU-CAU/RS. 

5.2 Informes do SAERGS 

Relator  Evandro Cardoso Medeiros 

Comunicado  Não há informes. 

5.3 Informes da AsBEA 

Relator  Tagis Fattori 

Comunicado  Não há informes. 

5.4 Informes da AAI Brasil/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Comunicado  

A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine Saibro, informa que está participando do 
grupo “Arquitetos contra o COVID-19”. Comunica que a AAI/RS está elaborando 
documento destinado ao SECOVI sobre a realização de obras de Arquitetura de 
Interiores em áreas residenciais em condomínios, durante a pandemia. Fala que 
quando o documento estiver finalizado trará como sugestão de pauta ao Colegiado 
para apreciação e colaboração dos demais membros. Relata que os principais 
problemas detectados são as obras feitas em apartamentos ocupados por 
moradores e os desocupados, nos condomínios. 

5.5 Informes do IAB/RS 

Relator  Rafael Passos 

Comunicado  Não há informes. 

5.6 Informes da CEP/RS 

Relator  Oritz Adriano Adams de Campos 

Comunicado  Não há informes. 

5.7 Informes AEAPF 
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Relator  Felipe Bertuzzi 

Comunicado  Não há informes. 

5.8 Informes da FeNEA  

Relator  Francieli Franceschini Schallenberger 

Comunicado  

A Francieli Schallemberger, diretora-geral da FeNEA, diz que a Federação tem sido 
convidada a participar do debate sobre o ensino EAD emergencial junto a outras 
entidades. Fala que os representantes estão participando ativamente do grupo 
“Arquitetos contra o COVID-19”. Comunica que, a partir desta data, a estudante 
Bárbara passará a representar a FeNEA no CEAU-CAU/RS. 

5.9 Informes do IAB/RS Núcleo Fronteira 

Relator  Andréa Hamilton Ilha 

Comunicado  Não há informes. 
 

6. Pauta para a próxima reunião 

Pauta ATHIS – atuação dos profissionais e escritórios de Arquitetura 

Relator Vicente Brandão 

Pauta Discussão sobre o posicionamento das entidades para a tomada de decisões 
colegiadas 

Relator Gislaine Saibro 

Pauta 

Discussão sobre como as entidades podem se manifestar sobre a situação de 
licenciamento de obras, vistorias e aprovação de projetos pelas prefeituras (além de 
Porto Alegre), assunto originado pela discussão do Decreto Municipal nº 
20.542/2020 (Porto Alegre). 

Relator Rafael Pavan dos Passos 

Pauta 
Discussão da situação do Estudo à Distância de forma emergencial, com indicativo 
de envio de pesquisa feita pelo CAU/RS às IES 

Relator Cláudio Fischer 
 

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula 
A súmula será disponibilizada para assinatura digital. 
 

 
 

GISLAINE SAIBRO 
Coordenadora do CEAU-CAU/RS  

Presidente da AAI BRASIL/RS 
 
 
 

CARLA REGINA DAL LAGO VALÉRIO 
Secretária Executiva do CAU/RS 
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