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SÚMULA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 
 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Todos presentes, conforme verificação eletrônica.  

2. Apresentação da pauta 

Mantida a pauta previamente apresentada. 

 

3. Ordem do dia 

3.1.  Plano de trabalho das comissões 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa que o plano de trabalho das 
comissões foi elaborado com base nas demandas que ficaram pendentes da 
gestão passada. A Secretária Geral da Mesa Josiane Bernardi apresenta 
brevemente as sugestões de planos de trabalho para cada comissão. O Presidente 
Tiago Holzmann da Silva destaca serem sugestões de temas a serem trabalhados, 
devendo ser definidas as prioridades por cada comissão. Comenta sobre alguns 
dos pontos incluídos nos planos de trabalho. O conselheiro Rodrigo Spinelli, 
coordenador da CEF-CAU/RS, comenta sobre o planejamento da respectiva 
comissão para o ano de 2021. Informa que a comissão sempre priorizou 
informar e esclarecer às instituições de ensino sobre atividades em desacordo 
com as normativas do CAU/RS, estando nas pretensões da comissão realizar 
um encontro com os escritórios modelos para debates. O conselheiro Emilio 
Merino Dominguez sugere que as comissões recebam planos de trabalho 
padronizados para maior eficiência dos procedimentos e comenta sobre o 
plano de trabalho da COA-CAU/RS, informando que as sugestões da 
presidência já constam no planejamento elaborado pela comissão. A vice-
presidente Evelise Jaime de Menezes destaca a importância de ter um 
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panorama geral sobre os trabalhos das comissões para que não haja atividades 
paralelas sendo realizadas sobre um mesmo tema. O conselheiro Pedro Xavier 
de Araújo, Coordenador da CPUA-CAU/RS, sugere que as comissões tenham 
prazo estabelecido para apresentar o respectivo plano de trabalho. O 
Presidente Tiago Holzmann da Silva sugere os coordenadores apresentem uma 
prévia do plano de trabalho das comissões na 195ª reunião do Conselho 
Diretor, aprovando-os posteriormente nas respectivas comissões e 
apresentando-os na 196ª reunião do Conselho Diretor. O Gerente Geral Tales 
Volker encaminhará às comissões os tópicos que devem constar no plano de 
trabalho. Posteriormente todos os planos constarão em um documento único 
para que cada comissão tenha conhecimento dos projetos das outras. 

3.2.  Reestruturação das assessorias das comissões 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva apresenta o novo planejamento de 
assessorias e explica que a proposta é que todas as comissões tenham assessorias 
operacional, jurídica e técnica, além da secretaria. A Secretária Geral da Mesa 
Josiane Bernardi destaca que as mudanças foram realizadas com a finalidade de 
deslocar a demanda operacional para os assistentes (assessoria operacional), 
permitindo que a fiscalização tenha maior disponibilidade de arquitetos. As 
alterações já serão implementadas a partir das primeiras reuniões na próxima 
semana, iniciando-se as transições entre as assessorias da gestão passada e da 
nova gestão. A Secretária Geral da Mesa Josiane Bernardi encaminhará a 
apresentação das assessorias aos membros do Conselho Diretor. 

3.3.  Organograma e Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva destaca que essas alterações devem ser 
analisadas pela COA e pela CPFI e, posteriormente, deliberadas pelo Plenário. 
Pretende-se aprovar o organograma e as diretrizes para o PCCR na 23ª Reunião 
Plenária Extraordinária a ser realizada em Janeiro e o PCCR na 117ª Reunião 
Plenária Ordinária em Fevereiro, ambas em 2021. Informa que é uma opção de 
cada empregado aderir ou não ao novo plano de cargos. O Gerente Geral Tales 
Volker confirma o cronograma apresentado, destacando a necessidade de o 
organograma ser analisado durante o mês de janeiro pela COA, pela CPFI e pelo 
grupo de representantes dos empregados. O Presidente Tiago Holzmann da Silva 
destaca que uma das principais alterações no novo organograma é a redução do 
número de gerentes e o aumento do número de coordenadores, de modo que 
terão, dessa forma, mais empregados envolvidos na gestão do CAU/RS. A 
Secretaria Josiane Bernardi encaminhará aos membros do Conselho Diretor a 
proposta de organograma e a minuta do PCCR. O coordenador da CPUA-CAU/RS, 
Pedro Xavier de Araujo, sugere a inclusão de cláusulas de diversidade no PCCR, 
o que é acolhido pelo Presidente Tiago Holzmann da Silva. 

3.4.  Editais CAU/RS em 2021 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Encaminhamento 
O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa que os editais de 2021 ficarão sob 
responsabilidade da futura coordenação de projetos, que será a responsável 
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também por alinhar com todas as comissões as suas respectivas ações. Apresenta 
aos membros do Conselho Diretor os diferentes tipos de editais utilizados pelo 
CAU/RS, informando que para 2021 estão confirmados dois editais ligados à área 
da assistência técnica e um ligado à pesquisa, ambos com recursos do imobilizado. 
O Gerente Geral Tales Volker acrescenta a previsão do edital de valorização 
profissional, sendo o responsável por encaminhar os projetos propostos e os 
respectivos cronogramas aos membros do Conselho Diretor para análise.  

3.5.  Balanço financeiro de 2020 

Fonte Gerência Geral  

Relator Tales Volker 

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva relata a situação de contingenciamento 
financeiro do CAU/RS iniciada em 2020 em razão da pandemia gerada pelo COVID-
19. O Gerente Geral Tales Volker apresenta prévia do balanço financeiro de 2020 
do CAU/RS. Em razão das mudanças realizadas no período para implementação do 
contingenciamento financeiro, o ano de 2020 encerrou com superávit financeiro. A 
coordenadora da CED-CAU/RS, Deise Flores Santos, destaca que o CAU/RS deve 
focar na arquitetura de interiores para recolhimento do RRT.  O coordenador 
da CPFI-CAU/RS, Fausto Henrique Steffen, concorda com a sugestão da 
conselheira Deise e realiza apontamentos sobre a previsão orçamentária por 
parte do CAU/BR. O Presidente Tiago Holzmann da Silva solicita que o Gerente 
Geral encaminhe aos membros do Conselho Diretor os documentos relativos à 
prestação de contas do ano de 2020. 

3.6.  Relação CAU/RS e CAU/BR 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva  

Encaminhamento 

O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma que na terceira gestão do CAU/RS as 
dificuldades de relacionamento com o CAU/BR se tornaram ainda mais evidentes, 
em razão de este assumir atividades que deveriam ser gerenciadas localmente em 
cada estado. Relata casos em que as solicitações realizadas pelo CAU/RS foram 
negadas ou até mesmo ignoradas pelo CAU/BR, o que resultou na discussão dessas 
demandas por via judicial. Destaca que as expectativas de relacionamento com a 
nova gestão são positivas. 

  

4. Encerramento 

 Encaminhamento Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h15min. 
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