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ATA DA 110ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS, 
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020. 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho 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, remotamente, 2 
através da ferramenta Microsoft Teams, sob a direção do presidente do CAU/RS, Tiago 3 
Holzmann da Silva, e com a participação dos conselheiros Alvino Jara, Carlos Fabiano Santos 4 
Pitzer, Claudio Fischer, Deise Flores Santos, Helenice Macedo Couto, José Arthur Fell, Renata 5 
Camilo Maraschin, Roberta Krahe Edelweiss, Oritz Adriano Adams de Campos, Paulo Fernando 6 
do Amaral Fontana, Alexandre Couto Giorgi, Priscila Terra Quesada, Raquel Rhoden Bresolin, 7 
Roberto Luiz Decó, Rodrigo Spinelli, Rômulo Plentz Giralt e Vinicius Vieira de Souza. 1. 8 
Verificação de quórum: Verificada a presença dos conselheiros através de formulário eletrônico 9 
e confirmado o quórum mínimo para instalação e funcionamento da reunião, com a presença de 10 
17 (dezessete) conselheiros para início da reunião, às quatorze horas e quatro minutos. O 11 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA inicia a Centésima Décima Reunião Plenária Ordinária 12 
do CAU/RS saudando a todos que acompanham a reunião. 2. Leitura e discussão da pauta: O 13 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a pauta da reunião, informando os assuntos 14 
incluídos e questionando se há alguma proposta de alteração. Não havendo manifestações, 15 
mantém-se a pauta previamente apresentada. 3. Aprovação de Atas anteriores: 3.1. Ata da 108ª 16 
Plenária Ordinária: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA questiona se há algum 17 
apontamento em relação à ata disponibilizada para leitura prévia. Não havendo manifestação, 18 
coloca em votação a aprovação da ata da 108ª Reunião Plenária do CAU/RS. O link para votação 19 
eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 14 20 
(quatorze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 3.2. Ata da 109ª Plenária Ordinária: O 21 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA questiona se há algum apontamento em relação à ata 22 
disponibilizada para leitura prévia. Não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação 23 
da ata da 109ª Reunião Plenária do CAU/RS. O link para votação eletrônica é disponibilizado e 24 
são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 15 (quinze) votos favoráveis, 1 (uma) 25 
abstenção e 2 (duas) ausências.  4.Ordem do Dia: 4.1. Projeto de Deliberação Plenária que 26 
propõe homologar Deliberação Plenária Ad Referendum nº 013/2020 que dispôs sobre 27 
alteração na composição da Comissão Temporária de Seleção para a Chamada Pública nº 28 
003/2020 (Origem: Presidência): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, 29 
esclarecendo a necessidade de substituição de integrantes em razão da vedação de participação 30 
de profissionais que tenham integrado a direção de entidades na seleção de projetos. Abre 31 
espaço para discussão da matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação 32 
da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1189/2020.  O link para votação eletrônica é disponibilizado 33 
e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 13 (treze) votos favoráveis, 1 (uma) 34 
abstenção e 4 (quatro) ausências. 4.2. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar 35 
Deliberação Plenária Ad Referendum nº 014/2020 que dispôs sobre alteração na redação das 36 
deliberações plenárias DPO-RS nº 1155/2020 e DPO-RS nº 1161/2020, que tratam da realização 37 
de reuniões remotas e das diretrizes para pagamento de ajuda de custo aos participantes 38 
(Origem: Presidência): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, 39 
salientando que as alterações atendem aos parâmetros recentemente estabelecidos. A 40 
Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI esclarece as definições dizem respeito ao 41 
horário das reuniões, prazo de votações e critérios para recebimento de ajuda de custo. O 42 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria. A conselheira 43 
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PRISCILA TERRA QUESADA pondera o tempo limite para acesso ao registro da presença, no início 44 
e fim das reuniões, considerando problemas de sistema. O conselheiro ALVINO JARA pontua que 45 
o encerramento da reunião deve estar vinculado ao cumprimento da pauta. O conselheiro ORITZ 46 
ADRIANO ADAMS DE CAMPOS corrobora o entendimento de que o encerramento da reunião é 47 
vinculado à conclusão dos assuntos. Encerradas as manifestações, o presidente TIAGO 48 
HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 49 
1190/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, 50 
resultando na aprovação com 12 (doze) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários, 1 (uma) 51 
abstenção e 3 (três) ausências. 4.3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a 52 
prorrogação da Comissão Temporária de Equidade de Gênero por 45 dias, possibilitando a 53 
realização de 03 (três) reuniões, as quais não puderam ser realizadas nos meses de março e 54 
abril de 2020, em função do cancelamento das atividades presenciais (Origem: Presidência): O 55 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a matéria, salientando a pertinência da 56 
solicitação, considerando o planejamento de trabalho da comissão. Abre espaço para discussão 57 
da matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária 58 
DPO-RS nº 1191/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os 59 
votos, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos favoráveis e 2 (duas) ausências. 4.4. 60 
Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete mensal do CAU/RS 61 
referente a junho de 2020 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO 62 
HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro RÔMULO PLENTZ 63 
GIRALT, que solicita a apresentação da matéria pela assessoria. A Gerente Financeira CHEILA DA 64 
SILVA CHAGAS apresenta os dados referente ao balancete do Conselho no mês de junho. Destaca 65 
que o saldo mensal entre receitas e despesas vem melhorando, sendo que o acumulado do ano 66 
segue positivo em razão da arrecadação do primeiro trimestre. A Gerente de Atendimento e 67 
Fiscalização MARINA LEIVAS PROTO apresenta informações sobre os quantitativos de RRT, com 68 
comparativos entre 2019 e 2020, salientando os principais grupos de atividades. O presidente 69 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria. O conselheiro RÔMULO 70 
PLENTZ GIRALT pondera que o período de inoperância do SICCAU não vá refletir financeiramente, 71 
pois os RRTs deverão ser emitidos de qualquer maneira, ainda que extemporaneamente. 72 
Ressalta o fim do prazo para pagamento das anuidades, que também deverá refletir na 73 
arrecadação desse mês. O conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL sugere análise comparativa dos valores 74 
envolvendo anuidade e RRT considerando o aumento do número de profissionais registrados no 75 
RS. Encerradas as manifestações, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em votação a 76 
aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1192/2020. O link para votação eletrônica é 77 
disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos 78 
favoráveis e 2 (duas) ausências. 4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a 79 
utilização de valores de superávit financeiro para custeio de despesa corrente (Origem: 80 
Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a 81 
matéria, passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT, que 82 
solicita a apresentação da matéria pela assessoria, ressaltando que o próximo ponto de pauta 83 
será tratado concomitantemente. O Gerente Geral TALES VÖLKER apresenta as diretrizes e 84 
estimativas do CAU/BR para Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 85 
2020, com redução de cerca de 5 (cinco) milhões de reais na arrecadação prevista. Demonstra os 86 
valores reprogramadas por comissão e gerência, salientando a previsão de déficit orçamentário 87 
de cerca de 1 (um) milhão de reais, considerando receitas e despesas correntes, a ser coberto 88 
com recursos do superávit (imobilizado). O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço 89 
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para discussão da matéria. O conselheiro ROBERTO LUIZ DECÓ questiona qual a redução aplicada 90 
em Fiscalização. O Gerente Geral TALES VÖLKER esclarece que foi suprimida a contratação de 91 
pessoal para os novos escritórios regionais e também outras despesas de atividades presenciais, 92 
como diárias e hospedagens. Encerradas as manifestações, o presidente TIAGO HOLZMANN DA 93 
SILVA coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1193/2020. O link para 94 
votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 95 
14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 3 (três) ausências. 4.6. Projeto de 96 
Deliberação Plenária que propõe homologar a reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 97 
2020 do CAU/RS (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): Considerando a 98 
apresentação realizada no item anterior, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA coloca em 99 
votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1194/2020. O link para votação 100 
eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 16 101 
(dezesseis) votos favoráveis e 2 (duas) ausências. 4.7. Projeto de Deliberação Plenária que 102 
propõe homologar Calendário Geral de Reuniões e Eventos do CAU/RS para 2020 (Origem: 103 
Conselho Diretor): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA solicita a apresentação da matéria 104 
pela assessoria.  A Secretária Geral da Mesa JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa que foram 105 
revisadas as datas até o fim do ano, com inclusão de reuniões das comissões de seleção e todos 106 
os eventos previstos nos quais haja envolvimento do CAU/RS. O presidente TIAGO HOLZMANN 107 
DA SILVA ressalta que não devem haver alterações no calendário, em função do período eleitoral 108 
e da necessidade de manter a Comissão Eleitoral informada. Abre espaço para discussão da 109 
matéria. O conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA comenta sobre inversão do 110 
turno de realização das reuniões da COA e da CEP, que ocorrem às quintas-feiras. Encerradas as 111 
manifestações, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA, coloca em votação a aprovação da 112 
Deliberação Plenária DPO-RS nº 1195/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e 113 
são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (um) 114 
voto contrário, 1 (uma) abstenção e 2 (duas) ausências. 4.8. Projeto de Deliberação Plenária que 115 
homologa, em sede de reexame necessário, a extinção total dos créditos tributários, relativos 116 
as anuidades dos Processos Administrativos números 179/2019, 2001/2019 e 1228/2019 117 
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 118 
apresenta a matéria. Abre espaço para discussão e, não havendo manifestação, coloca em 119 
votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1196/2020. O link para votação 120 
eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 14 121 
(quatorze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 3 (três) ausências. 4.9. Projeto de Deliberação 122 
Plenária que homologa, em sede de reexame necessário, a extinção parcial dos créditos 123 
tributários, relativos as anuidades do Processo Administrativo nº 2153/2019 (Origem: 124 
Comissão de Planejamento e Finanças): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta a 125 
matéria. Abre espaço para discussão e, não havendo manifestação, coloca em votação a 126 
aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1197/2020. O link para votação eletrônica é 127 
disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 13 (treze) votos 128 
favoráveis e 5 (cinco) ausências. 4.10. Projeto de Deliberação Plenária que homologa 129 
encaminhamentos acerca do Processo Administrativo nº 525/2017 - Conselheiro Relator: 130 
Alexandre Couto Giorgi (Origem: Plenário): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a 131 
palavra ao conselheiro ALEXANDRE COUTO GIORGI, que apresenta breve relato sobre o processo 132 
e faz a leitura do seu voto fundamentado. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço 133 
para discussão da matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da 134 
Deliberação Plenária DPO-RS nº 1198/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e 135 
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são contabilizados os votos, resultando na aprovação com 12 (doze) votos favoráveis, 3 (três) 136 
abstenções e 3 (três) ausências. 4.11. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar 137 
manifestação em favor da qualidade do ensino e da aprendizagem no período da pandemia de 138 
COVID-19 (Origem: Comissão de Ensino e Formação): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 139 
passa a palavra ao coordenador da CEF, conselheiro CLAUDIO FISCHER, que esclarece o 140 
posicionamento da comissão frente aos atuais regramentos e utilização do Ensino Remoto 141 
Emergencial (ERE). O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da 142 
matéria e, não havendo manifestação, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária 143 
DPO-RS nº 1199/2020. O link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os 144 
votos, resultando na aprovação com 16 (dezesseis) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 1 (uma) 145 
ausência. 4.12. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento ao 146 
CAU/BR de informe quanto à ocupação de cargos de coordenação de cursos de graduação em 147 
arquitetura e urbanismo por profissionais de áreas distintas (Origem: Comissão de Ensino e 148 
Formação): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra ao coordenador da CEF, 149 
conselheiro CLAUDIO FISCHER, que relata a situação identificada pela comissão. O presidente 150 
TIAGO HOLZMANN DA SILVA abre espaço para discussão da matéria, elogiando a iniciativa da 151 
comissão e apoiando a divulgação da demanda. O conselheiro RÔMULO PLENTZ GIRALT 152 
questiona se os cursos mencionados são presenciais ou à distância. O conselheiro CLAUDIO 153 
FISCHER afirma que se tratam de cursos presenciais. A conselheira PRISCILA TERRA QUESADA 154 
corrobora a importância de que a coordenação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo sejam 155 
arquitetos e urbanistas, citando exemplo de alterações de currículos de curso e necessidade de 156 
avaliação de quem tenha conhecimento do curso. O conselheiro ALEXANDRE COUTO GIORGI 157 
parabeniza a comissão e salienta a importância da emissão de tais manifestações, não só para os 158 
profissionais, mas junto aos estudantes. O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS 159 
manifesta sua preocupação com a ausência de solicitações da presença do Conselho nas IES, 160 
observada desde o 2º semestre de 2019. Sugere que seja realizada uma ação para reaproximação 161 
das instituições com o CAU. O conselheiro CLAUDIO FISCHER informa que a CED ministrou duas 162 
palestras recentemente. O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS ressalva que, além 163 
do tema ética e disciplina, eram promovidas orientações sobre o funcionamento do Conselho, 164 
preenchimento de RRT, etc. O conselheiro CLAUDIO FISCHER fala que a CEF tem recebido pedidos 165 
de apoio e orientações por parte de grupos de professores. O conselheiro ORITZ ADRIANO 166 
ADAMS DE CAMPOS sugere que possa ser contraposto à atuação do Conselho nas demandas 167 
trazidas pelos professores, a solicitação de intermediação para que o CAU volte a se apresentar 168 
aos estudantes. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA acolhe a sugestão dos conselheiros e 169 
solicita que, no prazo de 15 (quinze) dias, as comissões elaborem esboços sobre os temas que o 170 
CAU/RS pode apresentar para os estudantes, para que sejam oficiadas as IES. Encerradas as 171 
manifestações, coloca em votação a aprovação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1200/2020. O 172 
link para votação eletrônica é disponibilizado e são contabilizados os votos, resultando na 173 
aprovação com 15 (quinze) votos favoráveis e 3 (três) ausências. 5. Apresentação de 174 
Comunicações: 5.1. Do Presidente: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa a 175 
nomeação do Arquiteto e Urbanista Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares para o cargo de 176 
Gerente de Planejamento, cumulativamente ao exercício das suas funções atuais exercidas no 177 
Gabinete de ATHIS, considerando a necessidade de apoio na elaboração do Plano de Ação 2021. 178 
Informa que foi lançado o Concurso de Ideias da categoria profissionais, que na próxima semana 179 
deve ser lançado o concurso para estudantes e solicita apoio de todos na divulgação. Comenta 180 
sobre críticas à limitação de abrangência da participação de profissionais do RS, salientando o 181 
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entendimento de que o CAU/RS não deve atuar no âmbito nacional. Fala sobre o ataque ao 182 
servidor de hospedagem do SICCAU e sites do CAU, que levou à discussão sobre como o CAU/RS 183 
administra suas plataformas virtuais de serviços e dados. Informa que foi reaberta a negociação 184 
sobre o Acordo Coletivo de Trabalho com os empregados do CAU/RS, através do SINSERCON, e 185 
solicita apoio da COA e CPFI na análise dos itens em discussão. 5.2. Do Colegiado das Entidades 186 
de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS: A coordenadora do CEAU – GISLAINE VARGAS 187 
SAIBRO relata que na última reunião o Colegiado tratou sobre a realização de uma reunião com 188 
a Prefeitura de Porto Alegre para tratar sobre os diversos decretos emitidos recentemente e sua 189 
interferência no exercício profissional. Informa que SAERGS e AsBEA apresentaram material para 190 
discussão sobre Salário Mínimo Profissional. Relata também a intenção do Colegiado de se 191 
aproximar do grupo de profissionais de empresas de reformas de Porto Alegre que têm se 192 
manifestado sobre os tipos de obras. 5.3. Dos coordenadores de comissões ordinárias e 193 
especial: 5.3.1. Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/RS: O conselheiro ORITZ ADRIANO 194 
ADAMS DE CAMPOS, coordenador da CEP, relata que a CEP tratou em suas últimas reuniões 195 
sobre a mudança da assessoria, os eventos com colaboração do Conselho, análise e mapeamento 196 
de processos de fiscalização, debate sobre o Conselho dos Técnicos Industriais e fiscalização de 197 
empresas juniores. 5.3.2. Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS: O conselheiro 198 
RÔMULO PLENTZ GIRALT, coordenador da CPFI, relata que a comissão tratou em suas reuniões 199 
sobre os temas apresentados nas deliberações da reunião de hoje – balancete, reprogramação, 200 
uso do superávit e processos de cobrança. 5.3.3. Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/RS: 201 
O conselheiro JOSÉ ARTHUR FELL, coordenador da CED, relata que a comissão está organizando 202 
a demanda de processos buscando reduzir a carga de trabalho para o próximo ano, com a nova 203 
gestão. Questiona a possibilidade de inclusão de mais conselheiros na CED para auxiliar na 204 
relatoria de processos. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA orienta que a comissão 205 
consulte os demais colegas sobre interesse e disponibilidade, observadas as condições 206 
estabelecidas no Regimento Interno. 5.3.4. Comissão de Organização e Administração – COA-207 
CAU/RS: O conselheiro PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA, coordenador da COA, relata 208 
que a comissão está trabalhando na operacionalização do processo de Ouvidoria no CAU/RS. 209 
5.3.5. Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS: O conselheiro CLAUDIO FISCHER, 210 
coordenador da CEF, informa sobre a cerimônia de acreditação de cursos do projeto piloto do 211 
CAU/BR. Relata sobre o retorno do processo de requerimento de registro profissional com 212 
recurso analisado pelo CAU/BR. 5.3.6. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – 213 
CPUA-CAU/RS: A conselheira ROBERTA KRAHE EDELWEISS, coordenadora da CPUA, relata que a 214 
comissão no último mês seguiu no desenvolvimento da Carta aos Candidatos, com reunião com 215 
a CPUA-CAU/SC para elaboração de documento em comum, que deverá ser lançado em evento 216 
de divulgação, com desenvolvimento de mídia para disseminação do conteúdo. Comenta sobre 217 
a organização de uma live sobre REURB em cidades médias. O presidente TIAGO HOLZMANN DA 218 
SILVA parabeniza a comissão pela elaboração da Carta e sugere a intensificação do contato com 219 
os pré-candidatos a partir do documento finalizado. Comenta as ações do CAU/RS relacionadas 220 
ao REURB, através do Gabinete da Presidência. 5.4. Da Coordenadora da Comissão Temporária 221 
de Equidade de Gênero: A conselheira ROBERTA KRAHE EDELWEISS, coordenadora da CTEG, 222 
relata que a comissão vem trabalhando em uma proposta de cartilha sobre Equidade de Gênero, 223 
com diversos abordagens, além de um questionário sobre a sensação de vulnerabilidade das 224 
mulheres. Comenta sobre solicitações encaminhadas à CEF e COA para discussão de questões de 225 
gênero e sobre o documento que deve ser elaborado a partir da ação nacional do Ciclo de 226 
Debates – Mulheres e Cidades. 5.5. Do Conselheiro Federal: O presidente TIAGO HOLZMANN DA 227 
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SILVA informa que o conselheiro federal Ednezer Rodrigues Flores está participando da Reunião 228 
Plenária do CAU/BR e enviará relato aos conselheiros posteriormente. 6. Comunicados dos 229 
conselheiros: O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA informa que foi ajustada com os 230 
gerentes do CAU/RS a inauguração dos Escritórios Regionais em Caxias do Sul e Passo Fundo, que 231 
deve ocorrer no fim do mês de outubro. Solicita aos conselheiros relatos sobre o Aplicativo CAU, 232 
o projeto Banco de Materiais e a Ação de Solidariedade dos conselheiros para qualificação do 233 
home office dos empregados do CAU/RS. O conselheiro ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS 234 
informa que, após a primeira fase de coleta de sugestões dos colegas e a segunda fase de 235 
consolidação das contribuições sobre os módulos e funcionalidades, foi montado o escopo para 236 
contratação do serviço junto à equipe técnica. Salienta que os próximos passos, após a 237 
contratação, são o desenvolvimento e prototipagem e a disponibilização do Aplicativo CAU para 238 
testes. Destaca e elogia o trabalho das empregadas do CAU/RS, Maria Isabel Dal Ross e Raquel 239 
Oliveira, no desenvolvimento dessa demanda. O conselheiro CARLOS FABIANO SANTOS PITZER 240 
apresenta material sobre o Banco de Materiais, esclarecendo que a ideia é que esse seja 241 
fomentado nos municípios junto aos projetos de ATHIS promovidos pelos editais do CAU/RS. A 242 
conselheira HELENICE MACEDO DO COUTO relata o andamento da ação junto aos empregados 243 
do Conselho para adequação do home office, salientando que foi realizada a entrega dos bens 244 
móveis e equipamentos solicitados e que os projetos de readequação de ambientes estão sendo 245 
desenvolvidos e serão compartilhados com todos para contribuições. 7. Encerramento: 246 
Esgotados os assuntos, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA encerra a Centésima Décima 247 
Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS às dezessete horas. 248 
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