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SÚMULA DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 
 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Todos presentes, conforme verificação eletrônica, e reunião iniciada às 14 horas. 

 

2. Apresentação da pauta e extrapauta 

Inclusão RRT para arquitetura de interiores e reformas 

Relator Rômulo Plentz Giralt 

 

3. Ordem do dia 

3.1.  Resposta encaminhada pelo Conselho Federal dos Técnicos 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa que, após envio de ofício, foi 
demonstrado interesse em solucionar o problema. Sugere realizar reuniões com 
as partes envolvidas, pois afirma que a Resolução não pode ampliar competência 
dos profissionais, servindo apenas para regrar o que está previsto em lei para a 
profissão, que, no caso dos técnicos, não prevê serviços de arquitetura. O 
conselheiro Paulo Fontana se dispõe a auxiliar em razão de ter formação também 
como técnico em edificações. O conselheiro Oritz Adriano Adams de Campos 
solicita que o material desenvolvido pelos setores de fiscalização e jurídico seja 
encaminhado aos coordenadores para preparação para a reunião. A Secretária 
Geral da Mesa solicitará ao Gabinete, que providencie agenda de reunião para o 
dia 22 de julho, às 16h, conforme solicitação do Presidente. 

3.2.  
Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Nacional de Habitação do 
MDR, o CAU/BR e o CONFEA 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 
Josiane Bernardi informa que foi solicitado relatório sobre as atividades de ATHIS 
desenvolvidas pelo CAU/RS, com prazo de envio até 09/07. Após debate, conclui-
se que os CAU/UF deveriam estar envolvidos na discussão sobre o tema, de modo 
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que a resposta deverá ser no sentido de que o CAU/RS deve participar 
ativamente do debate e das atividades desenvolvidas, não apenas retornando 
informações solicitadas. 

3.3.  Arrecadação de Junho/2020 

Fonte Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Rômulo Plentz Giralt 

Encaminhamento 

O Gerente Geral Tales Volker apresenta os dados relativos à arrecadação do mês 
de junho de 2020, destacando evolução crescente na arrecadação de receita. 
Presidente Tiago Holzmann sugere que seja realizada campanha para pagamento 
das anuidades em atraso, conforme discutido no ponto 3.5 da pauta da presente 
reunião. 

3.4.  1ª Reprogramação Plano de Ação e Orçamento/2020 

Fonte Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Rômulo Plentz Giralt 

Discussão 

O Gerente Geral Tales Volker apresenta os dados relativos à reprogramação e 
informa que eles ainda serão aprovados na Comissão de Planejamento e Finanças 
e, posteriormente, na Reunião Plenária de julho. O conselheiro José Arthur Fell 
solicita comparativo das informações apresentadas com os dados do CAU/SP e 
do CAU/MG, sendo esclarecido por Tales que os gerentes gerais conversam 
regularmente e que as situações são muito semelhantes. A conselheira Helenice 
questiona se o pagamento de diárias totais aos conselheiros impactaria 
significativamente a reprogramação orçamentária e Tales entende que não, 
informando que a Comissão de Planejamento e Finanças está estudando essa 
possibilidade. O conselheiro Rômulo esclarece que é possível fazer uma nova 
reprogramação até o final do ano e destaca a possibilidade de uso do superávit.  

3.5.  Campanha – Pagamento Anuidades em atraso 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann sugere o desenvolvimento da respectiva 
campanha. O conselheiro Oritz acredita que seja o momento de o setor de 
comunicação expor aos arquitetos que o CAU/RS solicitou ao CAU/BR desconto 
para o pagamento das anuidades, mas não obteve êxito por ser uma decisão de 
competência do CAU/BR. A campanha será elaborada pelo setor de comunicação 
do CAU/RS. 

3.6.  Atendimento da DPO/RS nº 1155/2020 

Fonte Presidência 

Relator Josiane Bernardi 

Encaminhamento 

A Secretária Geral Josiane Bernardi sugere a revisão do documento para 
readequação à realidade das comissões no ambiente virtual. O conselheiro Oritz 
sugere que a CPFi-CAU/RS estude se haveria impacto significativo no orçamento 
de eventual retorno da periodicidade das reuniões como originalmente no 
período anterior à pandemia. Josiane destaca que não se trata apenas do 
impacto financeiro, mas da necessidade de um maior número de funcionários 
para atender às reuniões remotas, devendo ser analisada essa possibilidade em 
conjunto com as assessorias em razão da maior demanda de trabalho na atual 
realidade. Menciona a duração das reuniões que, ao extrapolarem o horário 
previsto, afetam o apoio realizado pelos empregados da secretaria quando são 
realizadas reuniões em ambos os turnos, sugerindo o aumento da duração da 
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reunião para que possibilite acabar na hora. O conselheiro José Arthur Fell 
comenta sobre as atividades da CED, afirmando que a comissão não está 
conseguindo suprir a demanda processual. Solicita a participação de mais um 
conselheiro na comissão em razão da impossibilidade de realizar um maior 
número de reuniões do que o atualmente previsto. Conclui-se que as reuniões 
de comissão passarão, já no mês de julho, a ter 3h de duração, ocorrendo das 9h 
às 12h e das 14h às 17h. 

3.7.  Suspensão de atividades presenciais e prazos processuais 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

A Secretária Geral da Mesa comunica a suspensão das atividades presenciais e, 
consequentemente, dos prazos processuais devido à bandeira vermelha 
implementada nas cidades da sede e dos escritórios regionais. Previsão de 
retorno em 20 de julho, pendente de análise das situações das regiões. 

3.8.  
Auxílio aos empregados – organização e melhoria do espaço de trabalho em 
casa 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente sugere projeto de solidariedade entre os empregados e os 
conselheiros para melhoria do ambiente de trabalho em casa. Josiane Bernardi 
exemplifica com algumas das maiores dificuldades relatadas pelos empregados 
e a ideia principal do projeto de solidariedade. A conselheira Helenice se dispõe 
a participar do projeto e a envolver os demais conselheiros interessados. 

4. Extra pauta 

4.1.  RRT para arquitetura de interiores e reformas 

Fonte Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Rômulo Plentz Giralt 

Encaminhamento 

Afirma que a comissão encaminhará memorando à CEP-CAU/RS para tratar do 
tema. O Presidente Tiago Holzmann aprova o encaminhamento para realização 
de campanha que deve ser elaborada pelo setor de comunicação em conjunto 
com o conselheiro Rômulo Giralt e a Gerente de Fiscalização Marina Proto. 

5. Comunicações 

Relator Presidente Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado 

Informa que o CAU/RS recebeu retaliação por parte do CAU/BR devido à 
continuidade do pagamento de diárias aos conselheiros. Sugere resposta 
exigindo retorno de que o CAU/BR cumpra com as demandas pendentes perante 
este. Afirma que não há conflito de normativas, pois não há regulamentação de 
pagamento de diárias em período de pandemia pelo CAU/BR. 

Relator Presidente Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado 

Demonstra concordância com a posição da CED-CAU/RS em não aceitar e não dar 
prosseguimento à denúncia contra o conselheiro licenciado Rui Mineiro, tendo 
em vista ser de fonte anônima, com informações errôneas e com informações 
outras que já eram de conhecimento do conselho e já haviam sido resolvidas. 

6.  Verificação de quórum  

 
A reunião é encerrada as 16h15min, com a presença de todos, conforme registro 
eletrônico.  
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