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SÚMULA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 12 de janeiro de 2021, terça-feira HORÁRIO: 9h às 12h 

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

 

PARTICIPANTES: 

Tiago Holzmann da Silva Presidente do CAU/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Vicente Brandão  
Coord. do CEAU-CAU/RS e Presidente da 
AsBEA/RS 

Rodrigo Spinelli Coordenador da CEF-CAU/RS 

ASSESSORIA: 

Fausto Loureiro Chefe de Gabinete 

Carla Regina Dal Lago Valério Secretária Executiva 

Camila Minozzo Assistente de Atendimento e Fiscalização 

SECRETARIA: Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

CONVIDADOS(AS): Bárbara Finger Representante da FeNEA/RS 

 

1.       Verificação de quórum 

Presenças Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) 
acima nominados(as). Registrada a ausência justificada da presidente do IAB/RS, 
Paula Motta. Registrada a ausência da coordenadora da CEP-CAU/RS, Andréa 
Larruscahim Hamilton Ilha.  

 

2. Comunicações 

Comunicação O Presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, faz a abertura da reunião, 
informando os principais objetivos da Colegiado e a reestruturação na equipe de 
Assessoria e Secretaria do CAU/RS. A equipe, composta pela assessora 
operacional Camila Minozzo e pela secretária Maria José Mendes da Silva, faz sua 
apresentação. Registra-se a ausência do assessor técnico Paulo Henrique 
Cesarino Cardoso Soares, que também compõe a equipe. O chefe de Gabinete, 
Fausto Leiria Loureiro, também realiza a sua apresentação e se coloca à 
disposição de todos. Os(As) conselheiros(as) e representantes das entidades 
presentes na reunião realizam sua apresentação a todos com breve relato das 
atividades realizadas.  

 

3. Ordem do dia 

 

3.1.  Coordenação do CEAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatora Gislaine Saibro 

Discussão Registra-se, conforme Regimento Interno, que a coordenação do CEAU/RS em 
2021 é da AsBEA/RS, tendo como representante o presidente Vicente Brandão, 
e a coordenação adjunta do IAB/RS, sendo representada pela presidente da 
entidade, Paula Motta. 

Encaminhamento Presidente da AsBEA/RS, Vicente Brandão, assume como coordenador. 
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3.2.  Plano de Trabalho do CEAU-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O assessor Fausto destaca pontos relevantes e elenca os temas que devem ser 
retomados ou finalizados, bem como temáticas importantes e para eleição de 
prioridades da plataforma da gestão. Os(As) representantes e conselheiros(as) 
destacam as principais frentes de atuação. A conselheira Gislaine sugere o 
tratamento da pauta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus 
impactos nos escritórios de Arquitetura e Urbanismo. O coordenador Vicente 
sugere que a reunião seja dividida em dois momentos. Ele explica que o primeiro 
momento seria direcionado às questões imediatas, como aprovação de projetos, 
questões relacionadas ao ensino, prevenção contra incêndios, entre outros. Ele 
propõe que o segundo momento seja destinado à criação de um projeto pelo 
CEAU-CAU/RS e destaca a importância da criação de projetos voltados aos 
jovens, com objetivo de conscientização e valorização da Arquitetura e 
Urbanismo. O assessor Fausto fala sobre projeto, lançado pelo CAU/BR, chamado 
CAU Educa e avalia que a sugestão está alinhada a essa iniciativa, citando 
exemplos de projetos criados. A secretária executiva Carla informa que passa a 
atuar na Gestão dos Projetos do CAU/RS. Ela explica que um modelo de plano de 
trabalho está em estruturação e que o objetivo é relacionar os projetos de cada 
Comissão e Colegiado, preferencialmente, até o final da gestão ou até o final de 
2021. Ela detalha que a Gestão de Projetos atuará para efetuar a relação entre 
os projetos e objetivos estratégicos da gestão, com planejamento integrado, 
evitando sobreposição e sombreamento de atividades.  
O presidente do SAERGS, Evandro, fala sobre a importância da promoção de 
ações de incentivo para que as entidades criem projetos, visando a integração 
com os estudantes. O conselheiro Spinelli fala sobre a importância da valorização 
da profissão de Arquitetura e Urbanismo e concorda com a via de conscientização 
a partir dos públicos jovens. O Colegiado debate sobre as diretrizes para o 
CAU/RS e entidades e a secretária executiva Carla informa os procedimentos para 
execução dos projetos. A conselheira Gislaine pontua que, em um primeiro 
momento, o Colegiado deva se concentrar em definir as diretrizes, 
recomendações e manifestações, para que sejam desdobradas em ações. 
Assessoria informa que foi compartilhado material com as Atividades de 2018-
2020 para leitura do Colegiado. 

Encaminhamento Representantes e conselheiros(as) realizarão a leitura do Relatório de Atividades 
2018-2020 e seguirão tratando das diretrizes para finalização do Plano de 
Trabalho. 

 

4. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Plano de Trabalho do CEAU-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

5. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 11h25min com os(as) participantes acima nominados(as).  
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FAUSTO LOUREIRO 

Assessor Técnico do CEAU-CAU/RS 
 

 
MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 

Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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