
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    1 
www.caurs.gov.br 

ATA DA 107ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS, 
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reúne-se o 1 
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, virtualmente, 2 
através da ferramenta Microsoft Teams. Sob a direção do presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da 3 
Silva, e com a participação dos conselheiros Alvino Jara, Ana Rosa Sulzbach Cé, Carlos Fabiano Santos 4 
Pitzer, Helenice Macedo Couto, José Arthur Fell, Renata Camilo Maraschin, Matias Revello Vazquez, 5 
Roberta Krahe Edelweiss, Oritz Adriano Adams de Campos, Paulo Fernando do Amaral Fontana, 6 
Alexandre Couto Giorgi, Priscila Terra Quesada, Raquel Rhoden Bresolin, Roberto Luiz Decó, Rodrigo 7 
Spinelli, Rômulo Plentz Giralt e Jorge Luís Stocker Júnior. 1. Verificação do quórum: A Secretária Geral 8 
da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI conduz a verificação de presença, através de formulário 9 
eletrônico. Confirmado o quórum, com a presença de 17 (dezessete) conselheiros para início da 10 
reunião, às quatorze horas e dezoito minutos. Os conselheiros Roberto Luiz Decó, Paulo Fernando do 11 
Amaral Fontana, Ana Rosa Sulzbach Cé, Renata Camilo Maraschin e Jorge Luís Stocker Júnior têm 12 
problemas no acesso à ferramenta para votação eletrônica e registrarão seus votos individualmente 13 
pelo Whatsapp, sendo esses conferidos e registrados pela Secretária Geral da Mesa Josiane Cristina 14 
Bernardi. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA inicia a Centésima Sétima Reunião Plenária 15 
Ordinária do CAU/RS saudando a todos os conselheiros e empregados que estão assistindo à primeira 16 
edição realizada remotamente. Orienta aos conselheiros que se conectem antes do horário previsto 17 
para o início da reunião, para resolução de questões operacionais, quando necessário, e instrui quanto 18 
aos procedimentos para manifestações dos conselheiros durante a Plenária. 2. Leitura e discussão da 19 
pauta: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a pauta da reunião, questionando se há 20 
alguma proposta de alteração. Não havendo manifestação, mantém-se a pauta previamente 21 
apresentada. 3. Aprovação de Atas anteriores: 3.1. Ata da 103ª Plenária Ordinária: O presidente 22 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA questiona se há algum apontamento em relação à ata disponibilizada 23 
para leitura prévia. Não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da ata da 103ª Reunião 24 
Plenária do CAU/RS. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no 25 
Whatsapp, resultando na aprovação com 14 (quatorze) votos favoráveis, 3 (três) abstenções e 1 (uma) 26 
ausência. 3.2. Ata da 106ª Plenária Ordinária: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA questiona se 27 
há algum apontamento em relação à ata disponibilizada para leitura prévia. Não havendo 28 
manifestação, coloca em votação a aprovação da ata da 106ª Reunião Plenária do CAU/RS. O link para 29 
votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no Whatsapp, resultando na 30 
aprovação com 15 (quinze) votos favoráveis, 2 (duas) abstenções e 1 (uma) ausência. 4. Apresentação 31 
de Comunicações: 4.1. Do Presidente: 4.1.1. Apresentação do trabalho desenvolvido no período de 32 
18/03 à 23/04/2020: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA fala sobre a implantação do tele 33 
trabalho nas atividades do CAU/RS em função da pandemia mundial. O Gerente Geral TALES VÖLKER 34 
apresenta relato das atividades de cada gerência.  4.1.2. Apresentação da Deliberação nº 054/2020 – 35 
Conselho Diretor, que homologa sugestões de ações do CAU/RS para o enfrentamento da pandemia 36 
e para adaptação à nova realidade: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta as ações em 37 
andamento e propostas para o atual momento, agradecendo o apoio de todos na adaptação ao 38 
trabalho remoto e na construção do plano de contingência. Passa a palavra ao conselheiro RODRIGO 39 
SPINELLI, que solicita o compartilhamento do material para que os conselheiros possam contribuir com 40 
sugestões. A conselheira ROBERTA KRAHE EDELWEISS parabeniza a todos que colaboraram no 41 
desenvolvimento das propostas e adianta que a Comissão Temporária de Equidade de Gênero 42 
apresentará proposta para inclusão no projeto. O conselheiro ALVINO JARA fala sobre a importância 43 
do Conselho esclarecer qual é o seu papel. O conselheiro ROBERTO LUIZ DECÓ fala sobre o conceito 44 
de RRT e os diferentes tipos, que também não são compreendidos, inclusive pelos próprios arquitetos. 45 
4.1.3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS: A coordenadora do 46 
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CEAU GISLAINE VARGAS SAIBRO relata que as atividades do Colegiado estavam voltadas a auxiliar na 47 
organização dos eventos do edital CAU Fortalece, tendo modificado sua pauta para tratar sobre 48 
reserva técnica, salário mínimo profissional e tabela de honorários, ATHIS como oportunidade de 49 
trabalho para arquitetos, Decreto Municipal nº 20549 sobre o retorno da atividade na construção civil 50 
em Porto Alegre e o Decreto Municipal nº 20542 sobre licenciamento e alvarás de obras em Porto 51 
Alegre. Afirma que o Colegiado está verificando qual a dinâmica adotará para tratar de cada tema. 4.2. 52 
Dos coordenadores de comissões ordinárias e especial: 4.2.1. Comissão de Exercício Profissional – 53 
CEP-CAU/RS: O coordenador da CEP conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata que a 54 
comissão trabalhou no ajuste do seu Plano de Ação para o Plano de Contingência, participou, na última 55 
quarta-feira, da 2ª Reunião Nacional das Comissões de Patrimônio Cultural, tendo em vista ter 56 
recebido aval do Plenário para tratar temporariamente dessa pauta e está auxiliando na organização 57 
e participará da 3ª Reunião Nacional das CEPs, na próxima segunda-feira. Apresenta projeto de Plano 58 
de Fiscalização em elaboração pela comissão e área técnica do CAU/RS. 4.2.2. Comissão de 59 
Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS: O coordenador da CPFI conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT 60 
relata que a comissão está atuando principalmente no Plano de Contingência, mas também nas pautas 61 
ordinárias, como alguns itens da ordem do dia da Reunião Plenária. 4.2.3. Comissão de Ética e 62 
Disciplina – CED-CAU/RS: O coordenador da CED conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL relata que a comissão 63 
realizou a adequação do seu Plano de Ação para o Plano de Contingência e elaborou proposta de 64 
regramento para a realização de audiências e sessões de julgamento remotas para os processos que 65 
estão nessa fase, além do andamento das demais demandas ordinárias, porém, em ritmo mais lento, 66 
devido à redução de reuniões e condições de acesso aos processos. 4.2.4. Comissão de Organização e 67 
Administração – COA-CAU/RS: O coordenador da COA conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL 68 
FONTANA relata que a comissão trabalhou no ajuste do Plano de Ação e encaminhou solicitação ao 69 
CAU/BR de disponibilização do uso da verba reservada à capacitação para outras despesas, dentro do 70 
Plano de Contingência. Fala de apresentação realizada pela Coordenadora de TI Maria Isabel da Rosa 71 
Dal Ross, que resultou na aprovação da parte conceitual para aquisição de equipamentos para 72 
videoconferência, a qual deverá ser parte de projeto a ser elaborado posteriormente. 4.2.5. Comissão 73 
de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS: O coordenador adjunto da CEF conselheiro RODRIGO SPINELLI 74 
relata que a comissão vem debatendo sobre a virtualização do ensino. Informa que está sendo 75 
elaborado questionário para obter relatos dos professores e coordenadores de curso sobre a situação. 76 
Apresenta os dados de novos registros profissionais. 4.2.6. Comissão Especial de Política Urbana e 77 
Ambiental – CPUA-CAU/RS: A coordenadora da CPUA conselheira ROBERTA KRAHE EDELWEISS fala 78 
que a comissão está tratando a elaboração da Carta aos Candidatos a Prefeitos, considerando o 79 
contexto pós Covid, norteando em seis dimensões: gestão e o planejamento, habitação, espaço 80 
público, mobilidade, patrimônio ambiental e patrimônio cultural. Como coordenadora da Comissão 81 
Temporária de Equidade de Gênero, relata que as atividades estão em andamento, trabalhando a 82 
questão de assédio e a revisão de regulamento de pessoal do Conselho sob essa ótica. 4.3. Do 83 
Conselheiro Federal: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que o conselheiro federal 84 
Ednezer Rodrigues Flores está participando da Reunião Plenária do CAU/BR. O relato foi 85 
disponibilizado em documento compartilhado nos materiais da reunião. 5. Ordem do Dia: 5.1. Projeto 86 
de Deliberação Plenária que propõe homologar atos Ad Referendum do Plenário (Origem: 87 
Presidência): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, esclarecendo o tema a 88 
que se refere cada ato. Questiona aos pares a possibilidade de votação em bloco, salientando que as 89 
deliberações são individuais por item pautado. Com a manifestação positiva do Plenário, coloca em 90 
votação a aprovação dos atos ad referendum. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são 91 
contabilizados os votos no Whatsapp, resultando na aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 92 
1 (uma) ausência. 5.1.1. Ad Referendum 001/2020 que dispôs sobre determinações quanto às rotinas 93 
de trabalho no CAU/RS: Deliberação Plenária DPO-RS nº 1151/2020. 5.1.2. Ad Referendum 002/2020 94 
que regulamentou a suspensão de prazos processuais de qualquer natureza: Deliberação Plenária 95 
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DPO-RS nº 1152/2020. 5.1.3. Ad Referendum 003/2020 que dispôs sobre ajustes no Calendário Geral 96 
do CAU/RS para 2020, acompanhando determinações quanto às rotinas de trabalho no CAU/RS: 97 
Deliberação Plenária DPO-RS nº 1153/2020. 5.1.4. Ad Referendum 004/2020 e 005/2020 que dispõem 98 
sobre a aprovação de registros profissionais no período de 06 a 19 de março e de 20 a 27 de março 99 
de 2020: Deliberação Plenária DPO-RS nº 1154/2020. 5.1.5. Ad Referendum 006/2020 que dispõe 100 
sobre a realização de reuniões de Comissões ou Colegiados, Conselho Diretor ou Plenária do CAU/RS 101 
por meio de sistema de deliberação remota durante o período de suspensão das atividades 102 
presenciais devido às medidas preventivas à Covid-19: Deliberação Plenária DPO-RS nº 1155/2020. 103 
5.1.6. Ad Referendum 007/2020 que regulamenta a prorrogação da suspensão de prazos processuais 104 
de qualquer natureza: Deliberação Plenária DPO-RS nº 1156/2020. 5.2. Eleição para Vice-Presidente 105 
Interino do CAU/RS, em virtude de licença do cargo de conselheiro, apresentada pelo arquiteto e 106 
urbanista Rui Mineiro, a partir de 3 de março até 31 de dezembro de 2020: O presidente TIAGO 107 
HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, esclarecendo a importância de que o cargo não fique vago. 108 
O conselheiro ALVINO JARA questiona a existência do cargo interino. O presidente TIAGO HOLZMANN 109 
DA SILVA ilustra que em razão de não ter sido apresentada renúncia ao cargo de vice-presidente e 110 
podendo a licença ser interrompida e o exercício do cargo de conselheiro ser retomado a qualquer 111 
momento pelo conselheiro Rui, o entendimento jurídico foi no sentido de preencher o cargo 112 
interinamente, para atender às necessidades de substituição do presidente, tendo em vista que o 113 
Plenário tem competência para sanar os casos omissos. O Gerente Jurídico ALEXANDRE NOAL DOS 114 
SANTOS apresenta a análise jurídica do caso. A conselheira PRISCILA TERRA QUESADA sugere que seja 115 
realizada votação acerca da adoção do procedimento de eleição para então realiza-la. O presidente 116 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 117 
1157/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no 118 
Whatsapp, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 119 
(uma) ausência. a. Apresentação das Candidaturas: O conselheiro RODRIGO SPINELLI lamenta o 120 
afastamento do conselheiro Rui Mineiro e indica a conselheira Helenice Macedo do Couto, salientando 121 
a participação da conselheira nas ações do Conselho e da CEP, principalmente. A conselheira HELENICE 122 
MACEDO DO COUTO aceita a indicação. b. Discussão: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre 123 
para discussão. A Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa que será promovida 124 
a votação secreta e, após, votação para homologação da eleição realizada. c. Eleição Secreta: O 125 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre votação da eleição. A Secretária Geral da Mesa JOSIANE 126 
CRISTINA BERNARDI apresenta o resultado de votação secreta, na qual o presidente também se 127 
manifesta: são 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. O presidente TIAGO 128 
HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1158/2020. 129 
O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no Whatsapp, resultando 130 
na aprovação com 15 (quinze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 2 (duas) ausências. d. Posse do 131 
Vice-Presidente Eleito: A Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa que será 132 
providenciado termo de posse para assinatura da vice-presidente eleita. 5.3. Projeto de Deliberação 133 
Plenária que propõe homologar diretrizes para a elaboração do Plano de Contingência Financeira do 134 
CAU/RS para o Exercício de 2020 (Origem: Conselho Diretor): O presidente TIAGO HOLZMANN DA 135 
SILVA apresenta a matéria, ressaltando a necessidade de reconstruir o planejamento e orçamento do 136 
Conselho para 2020, diante das atuais circunstâncias. O Gerente de Planejamento GELSON LUIZ 137 
BENATTI apresenta material, elucidando as possíveis consequências e evolução da crise mundial e o 138 
respectivo reflexo no CAU/RS. Fala sobre a elaboração do Plano de Contingência e apresenta 139 
detalhamento dos quadros de receita e despesa calculados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 140 
abre espaço para manifestação dos conselheiros. O conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL questiona a 141 
situação dos demais CAUs. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA afirma que a situação de todos 142 
é similar e que, assim como o CAU/BR, estão implementando contingenciamento. Não mais havendo 143 
manifestações, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1159/2020. O link 144 
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para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no Whatsapp, resultando na 145 
aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. 5.4. Projeto de Deliberação 146 
Plenária que propõe homologar o Balancete do 1º Trimestre de 2020, do CAU/RS (Origem: Comissão 147 
de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao 148 
coordenador da CPFI, conselheiro Rômulo Plentz Giralt, que solicita a apresentação da matéria pela 149 
assessoria. A Gerente Financeira CHEILA DA SILVA CHAGAS apresenta os dados e análise financeira e 150 
contábil referente a janeiro, fevereiro e março de 2020. Demonstra o acompanhamento diário que foi 151 
implementado a partir de abril. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão 152 
da matéria. Não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-153 
RS nº 1160/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no 154 
Whatsapp, resultando na aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. 5.5. 155 
Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar diretrizes para pagamento de ajuda de custo 156 
a conselheiro ou colaborador eventual para participação em reuniões de Comissões ou Colegiados, 157 
Conselho Diretor ou Plenária do CAU/RS por meio de sistema de deliberação remota durante o 158 
período de suspensão das atividades presenciais devido às medidas preventivas à Covid-19 (Origem: 159 
Conselho Diretor): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, ressaltando que 160 
trata-se de regramento temporário. Salienta que o CAU/BR também está trabalhando na padronização 161 
e normatização deste tema e que, de maneira permanente, deve ser desenvolvida normativa pelas 162 
estâncias competentes no CAU/RS. Abre espaço para discussão da matéria e, não havendo 163 
manifestação, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1161/2020. O link 164 
para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos no Whatsapp, resultando na 165 
aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) ausência. 5.6. Projeto de Deliberação 166 
Plenária que propõe ajustes no Calendário Geral do CAU/RS 2020, acompanhando determinações 167 
quanto às rotinas de trabalho no CAU/RS (Origem: Presidência): O presidente TIAGO HOLZMANN DA 168 
SILVA apresenta a matéria, esclarecendo que as atualizações e mudanças estão sendo efetuadas 169 
mensalmente. Abre espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestação, coloca em 170 
votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1162/2020. O link para votação eletrônica é 171 
disponibilizado e são contabilizados os votos no Whatsapp, resultando na aprovação com 16 172 
(dezesseis) votos favoráveis e 2 (duas) ausências. 6. Comunicados dos conselheiros: Não houve 173 
comunicados. 7. Encerramento da 107ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS: O presidente TIAGO 174 
HOLZMANN DA SILVA encerra a 107ª Plenária Ordinária às dezoito horas e cinco minutos. 175 
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