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SÚMULA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças 
Presentes os conselheiros acima nominados, conforme verificação eletrônica, 
para início da reunião às 14 horas. 

 

2. Apresentação da pauta e extrapauta 

Discussão Mantida a pauta apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. 

 

3. Ordem do dia 

3.1.  
Boas Práticas – Proposta de Campanha para Orientação e Prevenção à Reserva 
Técnica 

Fonte Comissões de Ética e Disciplina e Exercício Profissional 

Relator José Arthur Fell e Oritz Adriano Adams de Campos 

Encaminhamento 

O conselheiro José Arthur apresenta o material elaborado em conjunto com o 
conselheiro Matias Vazquez (CEP-CAU/RS), propositor do projeto. Os 
conselheiros discutem a proposição, fazendo sugestões ao material. O 
presidente Tiago considera que, antes de serem realizadas ações, é preciso 
esclarecer o tema para o público. O conselheiro Oritz propõe solicitar à assessoria 
das comissões relatoras (Gerência Técnica) a compilação dos apontamentos do 
Conselho Diretor no material e auxílio no desenvolvimento da conceituação, 
conforme definições na última reunião do Conselho Diretor. 

3.2.  
Orientações sobre Atividades de Extensão Universitária em Arquitetura e 
Urbanismo (Escritórios Modelos, Empresas Juniores) 

Fonte Comissão de Ensino e Formação 

Relator Cláudio Fischer 

Encaminhamento 

O conselheiro Fischer fala sobre a importância da leitura do material 
disponibilizado aos conselheiros, devido à extensão e complexidade do tema. O 
presidente Tiago solicita que todos façam a leitura e apontamentos no material 
elaborado pela CEF-CAU/RS, para discussão e encaminhamento definitivo na 
reunião do próximo dia 17. 

3.3.  Webinários 

Fonte Comissão de Ética e Disciplina 

DATA: 3 de junho de 2020, quarta-feira HORÁRIO: 14 às 16 horas 

LOCAL: 
Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 
1155/2020 e 1161/2020 

 

PARTICIPANTES 

Tiago Holzmann da Silva Presidente 

Cláudio Fischer Coordenador da CEF-CAU/RS 

Oritz Adriano Adams de Campos Coordenador da CEP-CAU/RS 

Paulo Fernando do Amaral Fontana  Coordenador da COA-CAU/RS 

José Arthur Fell Coordenador da CED-CAU/RS 

Rômulo Plentz Giralt Coordenador da CPFI-CAU/RS 

Carlos Fabiano Santos Pitzer Coord. Adjunto da CPUA-CAU/RS 

SECRETARIA Claudivana Bittencourt Secretária Executiva 

ASSESSORIA 
Josiane Cristina Bernardi Secretária Geral da Mesa 

Cheila da Silva Chagas Gerente Geral Substituta 
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Relator José Arthur Fell  

Encaminhamento 

O conselheiro José Arthur fala sobre os webinários agendados pela CED – URI 
Erechim e Unisinos – e a necessidade de realização de uma reunião 
extraordinária para organização dessa demanda. O presidente Tiago esclarece 
que, sendo feita a solicitação e verificada a viabilidade, é possível a realização de 
reuniões extraordinárias, conforme previsto no regramento de contingência. 
Ressalta a importância dos eventos, da organização de agendas e sugere que a 
CED elabore proposição de calendário para realização de palestras, verificando o 
interesse das IES e integrando os eventos promovidos pelo CAU/RS. O 
conselheiro Oritz fala sobre a necessidade de que o Conselho tenha um 
videografismo profissional. 

3.4.  Escritórios regionais 

Fonte Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Rômulo Plentz Giralt 

Encaminhamento 

O conselheiro Rômulo questiona a situação dos processos para inauguração dos 
escritórios que estavam previstas para esse ano. O presidente Tiago esclarece 
que algumas ações suspensas em razão do contingenciamento poderão ser 
retomadas em breve, devido à estabilização da situação financeira. Solicita a 
avaliação do grupo técnico (gerências geral, administrativa e financeira) junto à 
CPFI sobre a viabilidade de dar andamento à implantação dos escritórios, bem 
como a retomada da obra da loja. 

3.5.  Cobranças de anuidades 

Fonte Comissão de Ensino e Formação 

Relator Claudio Fischer 

Encaminhamento 

O conselheiro Fischer fala sobre críticas recebidas sobre a manutenção das 
cobranças aos profissionais durante a pandemia e a necessidade de esclarecer o 
trabalho que o Conselho realiza. O presidente Tiago fala da decisão do CAU/BR 
de não suspender as cobranças e de aspectos relacionados à inadimplência. 
Corrobora a necessidade de esclarecimento sobre as ações realizadas (uso da 
verba arrecadada pelo Conselho). O conselheiro Oritz reitera as falas dos colegas 
e da falta de entendimento acerca da diferença das atribuições do CAU/BR e dos 
CAU/UF. Os conselheiros debatem sobre a função de Ouvidoria para lidar com 
manifestações como essa. 

4.  Comunicações 

4.1.  
Presidência 

O presidente Tiago informa que está sendo retomada a discussão sobre o 
organograma para posterior revisão do Plano de Cargos e Salários. Relata o 
ingresso de ação judicial contra o MEC, referente ao EAD. Informa a publicação 
do edital de apoio para ações emergenciais e solicita a divulgação entre os 
colegas. 

5.  Verificação de quórum  

 
A reunião é encerrada as 16h, com a presença de todos, conforme registro 
eletrônico.  

 
 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 
Presidente do CAU/RS 

 
 

 
 
CLAUDIVANA BITTENCOURT 
Secretária Executiva do CAU/RS 
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