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ATA DA 108ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS, 
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2020. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reúne-se o Plenário 1 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, virtualmente, através da 2 
ferramenta Microsoft Teams. Sob a direção do presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, e com 3 
a participação dos conselheiros Alvino Jara, Carlos Fabiano Santos Pitzer, Claudio Fischer, Deise 4 
Flores Santos, Helenice Macedo Couto, José Arthur Fell, Renata Camilo Maraschin, Matias Revello 5 
Vazquez, Roberta Krahe Edelweiss, Oritz Adriano Adams de Campos, Paulo Fernando do Amaral 6 
Fontana, Paulo Ricardo Bregatto, Priscila Terra Quesada, Raquel Rhoden Bresolin, Roberto Luiz Decó, 7 
Rodrigo Spinelli, Rômulo Plentz Giralt e Jorge Luís Stocker Júnior. 1. Verificação do quórum: 8 
Verificada a presença dos conselheiros através de formulário eletrônico e confirmado o quórum para 9 
instalação e funcionamento da reunião, com a presença de 18 (dezoito) conselheiros para início da 10 
reunião, às quatorze horas e dezoito minutos. 2. Leitura e discussão da pauta: O presidente TIAGO 11 
HOLZMANN DA SILVA apresenta a pauta da reunião, informando os assuntos incluídos e questionando 12 
se há alguma proposta de alteração. Após manifestações dos coordenadores da CEP e CEF, aprova-se 13 
a pauta. 3. Aprovação de Atas anteriores: 3.1. Ata da 107ª Plenária Ordinária: O presidente TIAGO 14 
HOLZMANN DA SILVA questiona se há algum apontamento em relação à ata disponibilizada para 15 
leitura prévia. Não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da ata da 107ª Reunião 16 
Plenária do CAU/RS. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, 17 
resultando na aprovação por unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis. 4. Ordem do Dia: 4.1. 18 
Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar atos Ad Referendum do Plenário (Origem: 19 
Presidência): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, esclarecendo que o ato 20 
Ad Referendum 009/2020 faz parte das ações de contingência estabelecidas no mês passado, após 21 
parecer jurídico assegurando tal decisão, e o Ad Referendum 010/2020 diz respeito ao calendário 22 
revisado para o próximo mês, ressaltando que a dinâmica adotada para agendamento das reuniões 23 
otimizou o trabalho das assessorias. A Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI 24 
apresenta o calendário contemplando alterações solicitadas pelos coordenadores das comissões, 25 
aprovado em reunião do Conselho Diretor. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA questiona aos 26 
pares a possibilidade de votação em bloco, salientando que as deliberações são individuais por item 27 
pautado. Com a manifestação positiva do Plenário, abre espaço para discussão da matéria e, não 28 
havendo manifestação, coloca em votação a homologação dos atos. O link para votação eletrônica é 29 
disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação por unanimidade, com 18 30 
(dezoito) votos favoráveis. 4.1.1. Ad Referendum 009/2020 que dispôs sobre redução salarial 31 
temporária dos cargos de Gerente Geral e Chefe de Gabinete do CAU/RS: Deliberação Plenária DPO-32 
RS nº 1163/2020. 4.1.2. Ad Referendum 010/2020 que aprovou a alteração do Calendário Geral do 33 
CAU/RS, com ajustes nas reuniões de junho de 2020: Deliberação Plenária DPO-RS nº 1164/2020. 4.2. 34 
Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório de Contingência Financeira do 35 
CAU/RS (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 36 
passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro Rômulo Plentz Giralt, que solicita a apresentação 37 
da matéria pela assessoria. O Gerente Geral TALES VÖLKER apresenta planilha elaborada para 38 
planejamento e acompanhamento das ações de contingenciamento financeiro, apresentando as ações 39 
do CAU/RS que foram contingenciadas ou canceladas. Relata que trata-se de solicitação do CAU/BR 40 
para organização de material unificado sobre a situação de todos os CAU/UF, visando a proposição de 41 
ação de contingência em comum. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA salienta que o material 42 
em tela foi elaborado para atendimento à demanda do CAU/BR, e que o CAU/RS tem planejado e 43 
acompanhado sua situação de maneira mais detalhada. O Gerente Geral TALES VÖLKER informa que 44 
o material do CAU/RS será apresentado no ponto de pauta 4.4. O presidente TIAGO HOLZMANN DA 45 
SILVA abre espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a 46 
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aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1165/2020. O link para votação eletrônica é 47 
disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação por unanimidade, com 18 48 
(dezoito) votos favoráveis. 4.3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o relatório 49 
de Gestão Integrada ao TCU, referente ao exercício 2019 (Origem: Comissão de Planejamento e 50 
Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da CPFI, 51 
conselheiro Rômulo Plentz Giralt, que solicita a apresentação da matéria pela assessoria. O Gerente 52 
Geral TALES VÖLKER esclarece que o relatório foi elaborado em novo modelo, trazendo diversos 53 
aspectos mais detalhados da gestão. Apresenta as informações de maior relevância constantes no 54 
relatório e informa os encaminhamentos posteriores do documento. O presidente TIAGO HOLZMANN 55 
DA SILVA destaca alguns pontos e ações realizadas, explanadas no relatório. Abre espaço para 56 
discussão da matéria e manifestação dos colegas. O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS 57 
parabeniza os empregados envolvidos nas ações e também na elaboração do relatório. Sugere que o 58 
material seja apresentado aos conselheiros da nova gestão. Encerradas as manifestações, o presidente 59 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 60 
1166/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando 61 
na aprovação por unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis. 4.4. Projeto de Deliberação 62 
Plenária que propõe homologar o Balancete do mês de Abril de 2020 do CAU/RS (Origem: Comissão 63 
de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao 64 
coordenador da CPFI, conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT, que solicita a apresentação da matéria 65 
pela assessoria. A Gerente Financeira CHEILA DA SILVA CHAGAS apresenta os dados referente ao 66 
balancete do Conselho no mês de abril. Salienta queda nos valores de arrecadação total em cerca de 67 
21% (vinte e um por cento), quando o estimado para o pior cenário seria de 40% (quarenta por cento), 68 
com estabilização nas receitas a partir da metade do mês de abril. Também destaca que houve maior 69 
redução de despesa que o estimado, tornando um cenário favorável ao CAU/RS. A Gerente de 70 
Atendimento e Fiscalização MARINA LEIVAS PROTO apresenta informações sobre a arrecadação com 71 
RRT, através de gráficos obtidos no IGEO com os dados de cada grupo de atividades. O presidente 72 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria. O conselheiro ORITZ ADRIANO 73 
ADAMS DE CAMPOS coloca a CEP à disposição para analisar os serviços prestados pelos profissionais 74 
nesse período. O conselheiro CLAUDIO FISCHER questiona sobre a dívida do CREA com o CAU. O 75 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que não há andamento na questão e também há falta 76 
de entendimento entre o CAU/BR e o CAU/RS. Encerradas as manifestações, coloca em votação a 77 
aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1167/2020. O link para votação eletrônica é 78 
disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação por unanimidade, com 18 79 
(dezoito) votos favoráveis. 4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar ajustes no 80 
“Projeto Especial Casa Saudável” (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente 81 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro Rômulo Plentz 82 
Giralt, que solicita a apresentação da matéria pela assessoria. O Gerente Geral TALES VÖLKER 83 
apresenta o histórico de aprovação do projeto e a proposta de alteração, tendo em vista a atual 84 
situação de pandemia mundial. Esclarece o detalhamento de execução das ações propostas no novo 85 
projeto. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria. O 86 
conselheiro RODRIGO SPINELLI parabeniza a apresentação do projeto, elogia a metodologia adotada 87 
para premiação do concurso de ideias e destaca a visibilidade que o projeto dará ao Conselho e à 88 
profissão, se colocando à disposição para contribuir com o desenvolvimento desse. Encerradas as 89 
manifestações, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da 90 
Deliberação Plenária DPO-RS nº 1168/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são 91 
contabilizados os votos, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) 92 
abstenções. 4.6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe a criação e composição de Comissão 93 
Temporária de Seleção de propostas referentes ao edital 002/2020, que trata das ações 94 
emergenciais relacionadas ao “Projeto Especial Casa Saudável” (Origem: Presidência): O presidente 95 
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TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, em complemento a um dos projetos aprovados no 96 
item anterior, informando os nomes sugeridos para composição da comissão: os empregados do 97 
CAU/RS – Melina, Claudivana e Tiago Ribeiro e o Arquiteto e Urbanista Alexandre Couto Giorgi. Abre 98 
espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da 99 
Deliberação Plenária DPO-RS nº 1169/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são 100 
contabilizados os votos, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) 101 
abstenções. 4.7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar proposta de anteprojeto de 102 
Resolução normatizando a Abertura de Crédito Adicional com Recursos de Superávit Financeiro a 103 
ser encaminhada ao CAU/BR (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO 104 
HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro Rômulo Plentz Giralt, que 105 
solicita a apresentação da matéria pela assessoria. O Gerente Geral TALES VÖLKER apresenta a minuta 106 
com solicitação e sugestão de regramento, esclarecendo que a demanda é comum a todos os CAU/UF 107 
em razão da atual situação financeira dada pela pandemia. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 108 
abre espaço para discussão da matéria e, com sugestões dos conselheiros e assessoria, o texto da 109 
minuta de deliberação plenária é reformulado para maior adequação dos encaminhamentos às 110 
necessidades do CAU/RS. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação 111 
da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1170/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são 112 
contabilizados os votos, resultando na aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) 113 
abstenção. 4.8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alteração do Regimento 114 
Interno do CAU/RS, propondo a criação de Comissão Especial de Patrimônio Cultural (Origem: 115 
Comissão de Organização e Administração): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra 116 
ao coordenador da COA, conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana, que solicita a apresentação 117 
da matéria pela assessoria. A Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI apresenta a 118 
deliberação da COA, esclarecendo que tal ato ocorreu em fevereiro, mas houve atraso em pautá-lo em 119 
razão da não realização de Reunião Plenária no mês de março, e os procedimentos para aprovação e 120 
inclusão da nova comissão no Regimento Interno. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre 121 
espaço para discussão da matéria. O conselheiro federal EDNEZER RODRIGUES FLORES garante que 122 
acompanhará o andamento da matéria no CAU/BR. O conselheiro ALVINO JARA questiona sobre a 123 
revisão completa do Regimento, considerando o encaminhamento da alteração ao CAU/BR para 124 
aprovação. O conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA esclarece que a revisão completa 125 
deve ser pautada novamente na COA, para futuro encaminhamento. Encerradas as manifestações, o 126 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-127 
RS nº 1171/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, 128 
resultando na aprovação com 14 (quatorze) votos favoráveis, 01 (uma) abstenção e 03 (três) ausências. 129 
4.9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar diretrizes para realização de audiências 130 
e sessões de julgamentos remotamente, durante o período de isolamento em decorrência da 131 
pandemia de COVID-19 (Origem: Comissão de Ética e Disciplina): O presidente TIAGO HOLZMANN DA 132 
SILVA passa a palavra ao coordenador da CED, conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL que apresenta a matéria, 133 
objetivando dar continuidade aos trabalhos da comissão. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 134 
abre espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestações, coloca em votação a aprovação 135 
da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1172/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são 136 
contabilizados os votos, resultando na aprovação por unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis. 137 
4.10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o aceite, em caráter excepcional, de 138 
documentos equiparados à Carteira de Identidade Civil, para requerimento de registro profissional 139 
de acordo com o art. 2º, inciso VI, da Lei nº 12.037, de 2009, no âmbito do CAU/RS (Origem: Comissão 140 
de Ensino e Formação): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da 141 
CEF, conselheiro CLAUDIO FISCHER que apresenta a matéria, relatando a situação que motivou a 142 
deliberação. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria. O 143 
conselheiro federal EDNEZER RODRIGUES FLORES se dispõe a pautar a matéria no CAU/BR. O 144 
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presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-145 
RS nº 1173/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, 146 
resultando na aprovação com 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 4.11. Projeto de 147 
Deliberação Plenária que propõe homologar orientação aos agentes de fiscalização quanto à atividade 148 
de projeto e execução de fundações no âmbito do CAU/RS (Origem: Comissão de Exercício 149 
Profissional): Retirado de pauta, por solicitação da comissão relatora. 4.12. Projeto de Deliberação 150 
Plenária que propõe homologar o relatório de prestação de contas do Acordo de Cooperação Técnica 151 
nº 01/2019 – 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos (Origem: Presidência): O presidente TIAGO 152 
HOLZMANN DA SILVA solicita a apresentação da matéria pela assessoria. A Secretária Geral da Mesa 153 
JOSIANE CRISTINA BERNARDI apresenta o relatório, destacando os itens onde houve diferença do 154 
projetado com o executado. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA destaca o êxito da iniciativa do 155 
ponto de vista da relevância para a profissão e para a cidade, quanto da capacidade de 156 
operacionalização, administrativa e financeira das entidades envolvidas, elogiando a atuação da 157 
equipe da Secretaria Geral. Abre espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestações, 158 
coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1174/2020. O link para votação 159 
eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 15 (quinze) 160 
votos favoráveis, 02 (duas) abstenções e 01 (uma) ausência. 5. Assuntos de interesse geral 5.1. 161 
Atuação dos técnicos industriais: O conselheiro CLAUDIO FISCHER fala sobre a atribuição dos 162 
profissionais de nível médio para realizar projetos elétricos de até 800 kVA. Os conselheiros discutem 163 
sobre o tema, que será analisado pela CEP para possível definição de encaminhamento. 6. 164 
Apresentação de Comunicações: 6.1. Do Presidente: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA relata 165 
sua participação no Comitê de Crise, formado pelo Conselho Diretor do CAU/BR e alguns presidentes 166 
dos CAU/UF, que busca unificar e orientar as ações de contingenciamento no enfrentamento à crise. 167 
Salienta as divergências em discussão. Informa sobre a divulgação a ser realizada das ações do CAU/RS, 168 
com a publicação do edital de ações emergenciais e sobre a realização das lives no Instagram, 169 
promovendo o programa CAU Vivo. 6.1.1. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – 170 
CEAU-CAU/RS: A coordenadora do CEAU GISLAINE VARGAS SAIBRO relata a discussão e 171 
encaminhamento sobre as votações dentro do Colegiado, no que diz respeito a manifestações quando 172 
não há consenso de todas as entidades. Informa as pautas em discussão no Colegiado. 5.2. Dos 173 
coordenadores de comissões ordinárias e especial: 6.2.1. Comissão de Exercício Profissional – CEP-174 
CAU/RS: O coordenador da CEP conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS relata as atividades 175 
da comissão no último mês, com discussão sobre a intervenção dos cartórios de alguns municípios do 176 
RS, sobre os projetos de lei das placas de autoria nos edifícios, além das agendas relacionadas ao tema 177 
do patrimônio. Salienta o desenvolvimento do aplicativo CAU/RS, que está em andamento. 6.2.2. 178 
Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS: O coordenador da CPFI conselheiro RÔMULO 179 
PLENTZ GIRALT relata que dentre as atividades da comissão, além das matérias pautadas na reunião 180 
de hoje, mantém-se o acompanhamento da execução do plano de contingência e será retomada a 181 
análise dos processos de cobrança de anuidade. 6.2.3. Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/RS: 182 
O coordenador da CED conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL informa a situação dos processos em 183 
andamento na comissão. 6.2.4. Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/RS: O 184 
coordenador da COA conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA relata que a comissão 185 
tratou sobre o processo de aquisição de equipamentos para as videoconferências. 6.2.5. Comissão de 186 
Ensino e Formação – CEF-CAU/RS: O coordenador da CEF conselheiro CLAUDIO FISCHER relata que a 187 
comissão realizou pesquisa com os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo sobre o 188 
ensino remoto e está trabalhando na análise e compilação das informações obtidas. 6.2.6. Comissão 189 
Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/RS: A coordenadora da CPUA conselheira 190 
ROBERTA KRAHE EDELWEISS relata que a comissão trabalhou no fechamento da redação da Carta aos 191 
Candidatos, no âmbito do CAU/RS, mas segue acompanhando as discussões no CAU/BR. Informa que 192 
a comissão irá se dedicar a desenvolver as problemáticas a serem contempladas pelos editais do 193 
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Nenhuma Casa Sem Banheiro e dos concursos de ideias, além de proposições de pautas para as lives 194 
do CAU Vivo. 6.2.7. Comissão Temporária de Equidade de Gênero – CTEG-CAU/RS: Enquanto 195 
coordenadora da CTEG, a conselheira ROBERTA KRAHE EDELWEISS relata que a comissão está com 196 
várias frentes de ação, como a adoção da linguagem inclusiva no CAU/RS, criação de comitê de assédio, 197 
entre outras. Informa sobre os desdobramentos do workshop realizado no início do ano. Relata que, 198 
no âmbito nacional, estão ocorrendo reuniões e avanços de desenvolvimento de uma possível rede de 199 
equidade de gênero – mulheres e cidade. 6.3. Do Conselheiro Federal: O conselheiro federal EDNEZER 200 
RODRIGUES FLORES ressalta a priorização da COA-CAU/BR ao manifesto do Fórum dos Presidentes 201 
sobre as ações emergenciais, buscando atender às demandas apresentadas. Informa o andamento da 202 
revisão da Resolução 47 e das pautas da CPUA-CAU/BR. Salienta que disponibilizou relato por escrito 203 
também, em documento compartilhado nos materiais da reunião. 7. Comunicados dos conselheiros: 204 
Não houve comunicados. 8. Encerramento da 108ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS: O 205 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA encerra a 108ª Plenária Ordinária às dezessete horas e 206 
cinquenta minutos. 207 
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