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SÚMULA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS 

 

DATA: 29 de outubro de 2020 HORÁRIO: Das 14h às 16h 

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

 

PARTICIPANTES 

Gislaine Saibro 
Coord. do CEAU-CAU/RS e presidente da AAI 
Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Paula Motta Vice-presidente do IAB/RS 

Vicente Brandão Presidente da AsBEA/RS 

Cláudio Fischer Coordenador da CEF-CAU/RS 

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

CONVIDADOS 
Andréa Hamilton Ilha 

Presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira – 
Fórum das Entidades 

Patrícia Silva Presidente da SEASC – Fórum das Entidades 

ASSESSORIA Fausto Leiria Loureiro Chefe de Gabinete 

SECRETARIA Carla Lago Secretária Executiva 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças 
Registra-se a ausência da presidente do pres. do IAB/RS, Rafael Pavan Passos, sendo 
substituído pela vice-presidente, Paula Motta.  

 

2. Extrapauta 

2.1 Não há assuntos extras. 

 

 

3.1 Relações com o poder público – questionário e licenciamento de Porto Alegre 

Fonte Gabinete da Presidência, SAERGS e Fórum das Entidades  

Relator  Fausto Leiria Loureira, Evandro Cardoso Medeiros e Andréa Hamilton Ilha 

Discussão 

O Fausto Leiria Loureiro, chefe de gabinete, relata sobre a criação de Lei Municipal 

de Porto Alegre sobre Licenciamento. Diz que a Constituição Federal atribui aos 

municípios a competência sobre o direito urbano. Contudo, também há uma 

competência concorrente para os Estados regerem o direito urbano nas regiões 

metropolitanas. Após debate, os presentes entendem que o encaminhamento da Lei 

é complementar e paralelo à criação do questionário, já definido pelo Colegiado e a 

ser elaborado pelo Evandro Cardoso Medeiros, presidente do SAERGS, e pela Andréa 

Hamilton Ilha, presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira e representante titular do 

Fórum das Entidades. Ainda sobre o questionário, o CEAU-CAU/RS solicita que o 

3. Ordem do dia: 
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CAU/RS envie às prefeituras e que, uma vez recebido retorno, caberá ao Colegiado 

tabular e analisar os dados. Como encaminhamento os presentes decidem direcionar 

à presidência uma proposição para iniciar o debate sobre a redação e envio de 

Projeto de Lei sobre Licenciamento. 

Encaminhamento 

• Propor à presidência um debate sobre encaminhamento de Projeto de Lei sobre 
Licenciamento – Fausto Loureiro; 

• Elaborar questionário e propor ao CAU/RS que envie às prefeituras – Evandro 
Cardoso Medeiros e Andréa Hamilton Ilha; 

• Manter o assunto na pauta da próxima reunião – Carla Lago. 

Responsável Conforme acima. 

 

3.2 Projetos estratégicos – Relatório sobre discussões do CEAU acerca de Reserva Técnica e pauta do 
Salário Mínimo Profissional 

Fonte Gabinete da Presidência, AsBEA e SAERGS 

Relator  Fausto Leiria Loureiro, Vicente Brandão e Evandro Cardoso Medeiros 

Discussão 

O chefe de gabinete, Fausto Leiria Loureiro, informa que elaborou relatório e enviou 

ao Colegiado por e-mail. Como encaminhamento, os presentes solicitam que o 

documento seja encaminhado à presidência, em atendimento à solicitação do 

Conselho Diretor. Acerca do Salário Mínimo Profissional, o Vicente Brandão, 

presidente da AsBEA/RS, e o Evandro Cardoso Medeiros, presidente do SAERGS, 

informam que não houve andamento nessa pauta. O assunto deve retornar na 

próxima reunião. Os itens devem ser mantidos em pauta. 

Encaminhamento 
• Encaminhar Relatório do CEAU-CAU/RS sobre Reserva Técnica à presidência – 
Fausto Leiria Loureiro. 

• Manter esta pauta na próxima reunião – Carla Lago. 

Responsável Conforme acima. 

 

3.3 Alteração na Lei Kiss 

Fonte Gabinete da Presidência 

Relator  Fausto Leiria Loureiro 

Discussão 

Em resposta à solicitação do Colegiado, o chefe de gabinete, Fausto Leiria Loureiro, 

informa que o assunto foi recentemente retomado pelo Legislativo do RS através da 

PL 39/2020, que altera a Lei Complementar 14.376/2013 e estabelece normas de 

PPCI e PSPCIs no RS. Fala que não houve uma discussão prévia sobre as atribuições 

dos técnicos por parte do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) com o 

CREA ou CAU. Sobre isso, o Evandro Cardoso Medeiros, presidente do SAERGS, 

propõe que seja realizado um debate sobre as competências dos técnicos, visto que 

a questão foi, praticamente, decidida e imposta pelo CFT. O chefe de gabinete diz 

ainda que a Comissão de Harmonização do CAU/BR aparentemente está debatendo 

o tema, mas que, até o momento, não soube de qualquer posicionamento. Relata 

que o CONFEA ajuizou ações civis públicas contestando 02 (duas) Resoluções do CFT 

e que, possivelmente, essas ações é que definirão as competências dos técnicos 



 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800   
 3 
www.caurs.gov.br 

industriais. Sobre isso, sugere que o CAU acompanhe o CONFEA nessas ações, bem 

como que o CAU/RS estude a viabilidade jurídica de ajuizar separadamente essas 

ações contra as Resoluções em questão. Propõe que o tema seja retomado após as 

eleições municipais, visto a troca de gestão e possível descontinuidade das tratativas. 

Como encaminhamento, o Colegiado decide convidar o cons. federal do CAU/RS, 

Ednezer Flores, a participar da próxima reunião para apresentar relato do trabalho 

desenvolvido pela Comissão de Harmonização, especialmente quanto as discussões 

sobre a situação do Conselho Federal dos Técnicos. Ainda, que o CAU/RS avalie a 

possibilidade de ingressar conjuntamente com o CONFEA, e também isoladamente, 

nas ações judiciais sobre as Resoluções do CFT. O Colegiado solicita que o tema seja 

mantido em pauta.  

Encaminhamento 

• Convidar o cons. federal do CAU/RS, Ednezer Flores, a participar da próxima 
reunião – Fausto Leiria Loureiro; 

• Propor à presidência a realização de estudo de viabilidade para o CAU ingressar 
com ações judiciais contra as Resoluções do CFT, seja em conjunto com o CONFEA, 
isoladamente ou de ambas as formas – Fausto Loureiro; 

• Propor debate sobre a legitimidade do PL, visto que não houve uma discussão 
prévia quanto às atribuições dos técnicos industriais para PPCI e PSPCIs com o 
CONFEA ou CAU –Fausto Loureiro; 

• Manter o assunto em pauta – Carla Lago. 

Responsável Conforme acima. 

 

4. Comunicações: 

4.1 Informes do gabinete 

Relator  Fausto Leiria Loureiro 

Comunicado  

O chefe de gabinete, Fausto Leiria Loureiro, informa que a Carta aos Candidatos será 
entregue amanhã, 30/10, para o candidato Fortunatti. Relata que a Carta já foi 
entregue aos candidatos à prefeitura nos municípios de Santa Maria, Santana do 
Livramento e Uruguaiana. Para a próxima semana, está agendada a entrega aos 
candidatos à prefeitura de Pelotas. 

4.2 Informes da AAI Brasil/RS  

Relator  Gislaine Saibro 

Comunicado  

A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine Saibro, informa que a Associação está 
concluindo os projetos em parceria com o CAU/RS – Grupo de Trabalho e E-book 
Arquitetura Responsável e Prêmio AAInteriores. Sobre este último, diz que está 
ocorrendo uma participação expressiva na votação. Relata que recentemente 
também ocorreu o último evento “vivênciAAI”, que tratou de “projetos e 
sustentabilidade”.  

4.3 Informes da AsBEA/RS 

Relator  Vicente Brandão 

Comunicado  

O presidente da AsBEA/RS, Vicente Brandão, Informa que foi reeleito para a 
presidência da Associação. Sugere que os suplentes das entidades também 
participem do grupo de whatsapp, o que facilitará o acompanhamento das pautas 
discutidas pelo Colegiado. 
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4.4 Informes do SAERGS 

Relator  Evandro Cardoso de Medeiros 

Comunicado  

O presidente do SAERGS, Evandro Cardoso Medeiros, informa que o Sindicato está 
finalizando a execução dos projetos apoiados pelo CAU/RS. Propõe que todos 
assistam aos eventos, que tiveram como objetivo disponibilizar às entidades 
materiais sobre Salário Mínimo Profissional, Reserva Técnica e Honorário 
Profissional do ponto de vista conceitual.  

4.5 Informes da CEF-CAU/RS 

Relator  Cláudio Fischer  

Comunicado  

O cons. Cláudio Fischer, coord. da CEF-CAU/RS, informa que o Seminário de Ensino e 
Formação ocorrerá nos dias 11 e 12/11. O conselheiro diz ainda que há um Centro 
Acadêmico de Sarandi que está promovendo um curso de Arquitetura e Engenharia 
conjunto, realizado em 6 anos e meio, onde a formação se dá em ambas titulações. 
Entende que deve haver um estudo mais detalhado sobre o tema. 

4.6 Informes do IAB/RS Núcleo Fronteira 

Relator  Andréa Hamilton Ilha 

Comunicado  

A presidente do IAB/RS Núcleo Fronteira e representante titular do Fórum das 
Entidades junto ao CEAU-CAU/RS, Andréa Hamilton Ilha, questiona sobre a data da 
próxima Reunião do Fórum. O Fausto Loureiro, chefe de gabinete, responde que 
verificará com o presidente Tiago e, oportunamente, informará ao Colegiado. A 
presidente Andréa comunica que as entidades estão empenhadas na entrega da 
Carta aos Candidatos. 

 

7. Pauta para a próxima reunião 

Pauta 
Relações com o poder público – questionário e licenciamento de Porto Alegre – Retorno 
dos encaminhamentos da última reunião. 

Relator Fausto Leiria Loureiro, Evandro Cardoso Medeiros e Andréa Hamilton Ilha. 

Pauta 
Projetos estratégicos – Relatório sobre discussões do CEAU acerca de Reserva Técnica e 
pauta do Salário Mínimo Profissional - Retorno dos encaminhamentos da última reunião. 

Relator Fausto Leiria Loureiro 

Pauta PL 39/2020 – Alterações na Lei Kiss e situação do CFT 

Relator Fausto Loureiro 

 
6 Leitura, discussão e aprovação da súmula 
A súmula é assinada pela coordenadora e pela secretária da reunião. 
 

 
GISLAINE SAIBRO 

Coordenadora do CEAU-CAU/RS 
Presidente da AAI Brasil/RS 

 
 

CARLA REGINA DAL LAGO VALÉRIO 
Secretária Executiva do CAU/RS 
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