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SÚMULA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 25 de junho de 2020 HORÁRIO: Das 14h30 às 15h15 

LOCAL: Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad 
Referendum 006/2020. 

 

PARTICIPANTES 

Tiago Holzmann da silva Presidente do CAU/RS 

Gislaine Saibro Coordenadora do Colegiado e presidente 
da AAI Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Rafael Passos Presidente do IAB/RS 

Cláudio Fischer Coordenador da CEF-CAU/RS 

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

CONVIDADOS: 

Bárbara Finger Diretora-geral da FeNEA 

Felipe Buller Bertuzzi 
Representante da AEAPF – Fórum das 
Entidades 

Andréa Hamilton Ilha Presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira – 
Fórum das Entidades 

ASSESSORIA E 
SECRETARIA 

Fausto Loureiro Chefe de Gabinete 

Carla Lago Secretária Executiva 

 
1. Verificação de quórum 

Presenças 

Registra-se a ausência justificada do presidente da AsBEA/RS, Vicente Brandão. O 
representante da AsBEA, Tagir Fattori, não conseguiu acessar a plataforma Teams 
e, sendo assim, não participou da reunião. A presidente do IAB/RS Núcleo 
Fronteira, Andréa Ilha, não conseguiu acessar o formulário de confirmação de 
presença, mas certifico sua participação. 

  
2. Extrapauta 

2.1 Próxima reunião do Fórum das Entidades 
Fonte Gabinete da presidência 

Relator  Fausto Loureiro 
 

 
3.1 Definição da próxima pauta estratégica com convidados 
Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 
Fica definido que o SAERGS indicará um convidado para tratar de Salário Mínimo 
Profissional na próxima reunião. 

Encaminhamento Verificar profissional para participar. 

3. Ordem do dia: 
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Responsável Evandro Cardoso Medeiros (SAERGS). 

 
3.2 Proposições sobre a Tabela de Honorários  
Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 

O Evandro Medeiros, presidente do SAERGS, entende que essa deve ser uma pauta 
permanente no Colegiado. Após debate, os presentes elegeram como prioritário, 
neste momento, o tema do Salário Mínimo Profissional, adiando assim a pauta 
“Tabela de Honorários”. 

Encaminhamento Aguardar retomada do tema na pauta das reuniões. 
Responsável Carla Lago 

 

3.3 Licenciamentos e formas de relação dos arquitetos com o poder público. Licenciamentos e vistorias: 
formas de relação. 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 

O presidente do SAERGS, Evandro Medeiros, informa que o Sindicato não avançou 
nesta discussão e retoma que, na última reunião do Colegiado, ficou encaminhado 
que as entidades tratariam do assunto internamente e apresentariam seu 
posicionamento ao CEAU-CAU/RS. O foco da discussão é a avaliação das medidas 
que a PMPA está tomando e o impacto no setor da construção civil. Fala também 
que deve ser questionado junto ao poder público qual o seu papel na produção 
arquitetônica, complementando que o ideal é que essa discussão se estenda a todo 
o Estado, visto que há situações específicas nos municípios. Sobre o assunto, a 
presidente da AAI Brasil/RS e coord. do Colegiado, Gislaine Saibro, diz que a 
entidade realizou reunião com seus associados e a partir das definições 
encaminhou ofício ao SECOVI, solicitando orientações internas sobre como tratar 
a situação das obras em condomínio, enfatizando os casos em que esses são 
habitados, assim como obras em que há pessoas residindo. Ao mesmo tempo 
desenvolveram discussão sobre procedimentos para tratamento dos profissionais 
em obra. Assim que tiver retorno do SECOVI, trará para pauta do CEAU. A 
presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira, Andréa Ilha, informa que o assunto está 
sendo tratado no município de Santana do Livramento, que desde 2006 não possui 
código de obras, o que dificulta a aprovação de projetos. Fala que até o momento 
essa discussão não ocorreu no Fórum, mas que irá propor na próxima reunião. 
Como encaminhamento, fica definido que o assunto fica como pauta permanente 
das reuniões. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Carla Lago 
 

3.4 As novas restrições do decreto Municipal com relação às obras em Porto Alegre 

Fonte CEAU-CAU/RS 
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Relator  Gislaine Saibro 

Discussão 

O cons. Cláudio Fischer, coord. da CEF-CAU/RS, fala que não tem conhecimento de 
ter ocorrido aferição nas obras em Porto Alegre para que fosse emitido Decreto de 
fechamento da construção civil. Considerando a situação, o assunto deve ser 
retomado na próxima reunião. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 
Responsável Carla Lago 

 
3.5 Marco do saneamento 

Fonte SAERGS 

Relator  Evandro Cardoso Medeiros 

Discussão 

O presidente do SAERGS, Evandro Medeiros, diz que o tem sido amplamente 
debatido pelos profissionais. A respeito, o Fausto Leiria, chefe de gabinete, informa 
que está contatando algumas entidades no interior para checar se, assim como 
ocorreu em Uruguaiana, houve a troca da CORSAN por empresas privadas. O 
Evandro Medeiros retoma a palavra e fala sobre a Rede Urbanitários, da qual 
participam engenheiros, técnicos em saneamento e o BR Cidades; e dos debates 
que tem realizado sobre o assunto, sendo que ele participou de alguns. Diz que 
entrevistou algumas pessoas do Departamento Municipal de Água e Esgoto de 
Porto Alegre (DMAE) e ao perguntar sobre rede de esgoto, responderam que se 
trata de obra de engenharia. Acredita que talvez seja o caso das entidades 
participarem e se aprofundarem nesse debate. O assunto deve retornar na pauta 
da próxima reunião. 

Encaminhamento Pautar o tema para a próxima reunião. 
Responsável Carla Lago 

 
4. Comunicações: 

4.1 Informes do Presidente 

Relator  Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado  

O presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, fala da importância da parceria 
firmada com a ONU Habitat para a realização dos projetos do Conselho. Informa que 
a ONU tem publicado matérias desses projetos, especialmente o “Nenhuma Casa 
Sem banheiro”, no site e enviado para seus parceiros por mailing. Sobre esse Projeto, 
relata que, juntamente com o GATHIS e o Fausto Loureiro, reuniu-se com a SEASC e 
a Secretaria de Habitação de Santa Cruz do Sul, que demonstraram amplo interesse 
na realização do Projeto e que, desta forma, deve ser o piloto no Estado.  Fala que a 
divulgação está intensa, principalmente junto às entidades, foco da parceria. Além 
do edital do Projeto, a ser lançado em 03/07, em breve também ocorrerá o 
lançamento do Concurso de Ideias. 

4.2 Informes da AAI Brasil/RS 

Relator  Gislaine Saibro 

Comunicado  Não há comunicados. 

4.3 Informes do IAB/RS 

Relator  Rafael Pavan dos Passos 
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Comunicado  

O presidente do IAB/RS, Rafael Passos, relata que, juntamente com outras entidades, 
o Instituto entregou ofício ao Ministério Público Estadual (MPE/RS) acerca da 
interrupção do processo de contratação de consultoria para revisão do Plano Diretor 
enquanto perdurar a situação de calamidade pública. Excetuam-se os casos de 
trâmites internos do Grupo de Trabalho que faz o levantamento de dados. Também 
foi entregue ao MPE/RS um documento que aponta violações nas normativas do 
CMDUA, assinado pelos conselheiros do CMDA e que conta com o apoio de outras 
entidades, incluindo o SAERGS. O material também foi enviado ao CAU/RS, a fim de 
que avalie e, se entender apropriado, manifeste seu apoio junto ao MPE/RS. 

4.4 Informes do SAERGS 

Relator  Evandro Cardoso Medeiros 

Comunicado  Não há comunicados. 

4.5 Informes da CEP-CAU/RS 

Relator  Oritz Adriano Adams de Campos 

Comunicado  

O coord. da CEP-CAU/RS, cons. Oritz Adriano Campos, relata que a Comissão vem 
trabalhando na campanha do aplicativo do CAU/RS, e na construção das diretrizes 
dos Planos Estaduais de Fiscalização para encaminhamento ao CAU/BR, que optou 
por aguardar apontamentos do TCU para avançar no tema. A Comissão também está 
tratando da obrigatoriedade do diário de obra, especialmente nas de patrimônio 
histórico. Conclui dizendo que o Flávio, assessor jurídico do CAU/RS, está redigindo 
uma Nota Técnica sobre o ofício do Conselho Federal dos Técnicos quanto à atuação 
na área de bens tombados.  

4.6 Informes da CEF-CAU/RS 

Relator  Cláudio Fischer 

Comunicado  
O coordenador da CEF-CAU/RS, Cláudio Fischer, fala que a Comissão apresentará ao 
Plenário a proposta que define os parâmetros de atuação dos Escritório Modelo, 
Empresa Junior e Programa de Extensão. 

4.7 Informes do IAB/RS Núcleo Fronteira 

Relator  Andréa Hamilton Ilha 

Comunicado  Não há comunicações. 

4.8 Informes da AEAPF 

Relator Felipe Bertuzzi 

Comunicado Não há comunicações. 
 
 

5. Extrapauta 
6.1 Próxima reunião do Fórum das Entidades 
Fonte Gabinete da Presidência 
Relator Fausto Loureiro 
Discussão O chefe de gabinete, Fausto Loureiro, sugere que a próxima reunião do Fórum 

ocorra dia 17/07 e questiona as entidades acerca da viabilidade. Os presentes 
solicitam que seja no dia 16/07, visto que utilizariam a data de sua reunião ordinária. 

Encaminhamento Agendar reunião do Fórum das Entidades para o dia 16/07. 
Responsável Carla Lago 
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