
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    1 
www.caurs.gov.br 

ATA DA 22ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CAU/RS, 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 

POSSE DA GESTÃO 2021-2023 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, a partir das dezesseis horas e quarenta 1 
e cinco minutos, reúne-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – 2 
CAU/RS, remotamente, através da ferramenta Zoom, sob a direção do presidente do CAU/RS, Tiago 3 
Holzmann da Silva, e com a participação dos conselheiros Alvino Jara, Carlos Fabiano Santos Pitzer, 4 
Claudio Fischer, Deise Flores Santos, Helenice Macedo do Couto, Jorge Luís Stocker Júnior, José 5 
Arthur Fell, Matias Revello Vazquez, Noé Vega Cotta de Mello, Oritz Adriano Adams de Campos, 6 
Paulo Fernando do Amaral Fontana, Paulo Ricardo Bregatto, Priscila Terra Quesada, Roberto Luiz 7 
Decó, Rodrigo Rintzel, Rodrigo Spinelli e Rômulo Plentz Giralt. 1. Verificação de Quórum Nominal – 8 
Gestão Atual (2018-2020): O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA verifica a presença dos 9 
conselheiros através de chamada nominal, confirmando o quórum mínimo para instalação e 10 
funcionamento da reunião, com a presença de 17 (dezessete) conselheiros convocados para início da 11 
Vigésima Segunda Reunião Plenária Extraordinária do CAU/RS, às dezessete horas. O presidente TIAGO 12 
HOLZMANN DA SILVA saúda a todos, agradecendo a presença de todos os conselheiros e todas as 13 
conselheiras, da atual gestão e eleitos para a próxima. Refere à data de hoje, Dia do Arquiteto e 14 
Urbanista. Cita o histórico do CAU, que está próximo a completar 10 anos de existência, destacando a 15 
função do Conselho na promoção da Arquitetura e Urbanismo perante a sociedade. 2. Ordem do dia: 16 
2.1. Rito de Posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes de Conselheiros Eleitos para a Gestão 2021-17 
2023 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul: O presidente TIAGO HOLZMANN 18 
DA SILVA dá início realiza a leitura do termo de posse e de compromisso, indicando que serão 19 
chamadas as duplas de conselheiros eleitos, titular e suplente, por ordem alfabética. Termo de Posse: 20 
“Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020, reunido o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 21 
do Rio Grande do Sul em sessão solene virtual, e tendo em vista a diplomação outorgada pela Comissão 22 
Eleitoral Estadual decorrente das eleições gerais realizadas no dia 15 de outubro de 2020, cumprindo-23 
se as disposições da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do Regulamento Eleitoral aprovado 24 
pela Resolução CAU/BR n° 179, de 22 de agosto de 2019, participaram remotamente da 22ª Plenária 25 
Extraordinária do CAU/RS e tomaram posse no cargo de Conselheiro Titular e Suplente de Conselheiro 26 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com mandatos a ser exercidos no 27 
período de 1° de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.” Termo de compromisso: “Declaro que 28 
estou ciente sobre o dever de cumprir a Lei n° 12.378, de 2010, o Regimento Geral do CAU, o Código 29 
de Ética e Disciplina do CAU/BR e os demais normativos inerentes ao exercício do cargo de 30 
conselheiro(a) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e aceita tomar posse.” O presidente TIAGO 31 
HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, eleita para 32 
conselheira titular, e a arquiteta e urbanista Marilia Pereira de Ardovino Barbosa, eleita para suplente 33 
de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam 34 
tomar posse. Ambas respondem positivamente e são empossadas. O presidente TIAGO HOLZMANN 35 
DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Iponema Costa, eleito para conselheiro titular, 36 
e o arquiteto e urbanista Lucas Bernardes Volpatto, eleito para suplente de conselheiro, e, 37 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 38 
Ambos respondem afirmativamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 39 
chama o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Mesquita Pedone, eleito para conselheiro titular, e a 40 
arquiteta e urbanista Karina Franzoloso Guidolin, eleita para suplente de conselheiro, e, 41 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 42 
Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 43 
chama a arquiteta e urbanista Deise Flores Santos, eleita para conselheira titular, e o arquiteto e 44 
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urbanista Giofranco Angilis Saggin Fonseca, eleito para suplente de conselheiro, e, individualmente, 45 
questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem 46 
positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e 47 
urbanista Denise dos Santos Simões, eleita para conselheira titular, e a arquiteta e urbanista Ana Paula 48 
Schirmer dos Santos, eleita para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam 49 
com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambas respondem positivamente e são 50 
empossadas. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Emilio Merino 51 
Dominguez, eleito para conselheiro titular, e a arquiteta e urbanista Leticia Kauer, eleita para suplente 52 
de conselheiro, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam 53 
tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN 54 
DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Evelise Jaime de Menezes, eleita para conselheira titular, e a 55 
arquiteta e urbanista Marisa Potter, eleita para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona 56 
se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambas respondem positivamente 57 
e são empossadas. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Fabio 58 
Muller, eleito para conselheiro titular, e a arquiteta e urbanista Patrícia Lopes Silva, eleita para 59 
suplente de conselheiro, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e 60 
aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO 61 
HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Fausto Henrique Steffen, eleito para conselheiro 62 
titular, e a arquiteta e urbanista Carline Luana Carazzo, eleita para suplente de conselheiro, e, 63 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 64 
Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 65 
chama a arquiteta e urbanista Gislaine Vargas Saibro, eleita para conselheira titular, e o arquiteto e 66 
urbanista Miguel Antonio Farina, eleito para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se 67 
concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e 68 
são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Ingrid 69 
Louise de Souza Dahm, eleita para conselheira titular, e o arquiteto e urbanista Valdir Bandeira 70 
Fiorentin, eleito para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam com o 71 
termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. 72 
O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Lidia Glacir Gomes Rodrigues, 73 
eleita para conselheira titular, e o arquiteto e urbanista Luiz Antonio Machado Verissimo, eleito para 74 
suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e 75 
aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO 76 
HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Marcia Elizabeth Martins, eleita para conselheira 77 
titular, e o arquiteto e urbanista Juan José Mascaró, eleito para suplente de conselheira, e, 78 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 79 
Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 80 
chama a arquiteta e urbanista Núbia Margot Menezes Jardim, eleita para conselheira titular, e a 81 
arquiteta e urbanista Aline Pedroso da Croce, eleita para suplente de conselheira, e, individualmente, 82 
questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambas respondem 83 
positivamente e são empossadas. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e 84 
urbanista Orildes Tres, eleita para conselheira titular, e o arquiteto e urbanista Diego Bertoletti da 85 
Rocha, eleito para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam com o termo 86 
de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. O 87 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Pedro Xavier de Araujo, eleito 88 
para conselheiro titular, e a arquiteta e urbanista Débora Francele Rodrigues da Silva, eleita para 89 
suplente de conselheiro, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e 90 
aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO 91 
HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Rafael Artico, eleito para conselheiro titular, e o 92 
arquiteto e urbanista Fábio André Zatti, eleito para suplente de conselheiro, e, individualmente, 93 
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questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem 94 
positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e 95 
urbanista Rinaldo Ferreira Barbosa, eleito para conselheiro titular, e questiona se concorda com o 96 
termo de compromisso e aceita tomar posse. Com a resposta positiva, o conselheiro é empossado. A 97 
arquiteta e urbanista Renata Santiago Ramos, eleita para suplente de conselheiro, não está presente 98 
e deverá tomar posse na próxima Reunião Plenária. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama 99 
a arquiteta e urbanista Roberta Krahe Edelweiss, eleita para conselheira titular, e o arquiteto e 100 
urbanista Iran Fernando da Rosa, eleito para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona 101 
se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. Ambos respondem positivamente 102 
e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Rodrigo 103 
Rintzel, eleito para conselheiro titular, e questiona se concorda com o termo de compromisso e aceita 104 
tomar posse. Com a resposta positiva, o conselheiro é empossado. O presidente TIAGO HOLZMANN 105 
DA SILVA chama o arquiteto e urbanista Rodrigo Spinelli, eleito para conselheiro titular, e questiona 106 
se concorda com o termo de compromisso e aceita tomar posse. Com a resposta positiva, o conselheiro 107 
é empossado.  O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Silvia Monteiro 108 
Barakat, eleita para conselheira titular, e a arquiteta e urbanista Cristina Gioconda Bastos Langer, eleita 109 
para suplente de conselheira, e, individualmente, questiona se concordam com o termo de 110 
compromisso e aceitam tomar posse. Ambas respondem positivamente e são empossadas. O 111 
presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA passa a palavra à vice-presidente interina para que esta 112 
proceda com sua posse e de sua respectiva suplente. A vice-presidente interina HELENICE MACEDO 113 
DO COUTO chama o arquiteto e urbanista Tiago Holzmann da Silva, eleito para conselheiro titular, e a 114 
arquiteta e urbanista Cecília Giovenardi Esteves, eleita para suplente de conselheiro, e, 115 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 116 
Ambos respondem positivamente e são empossados. O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA 117 
promove agradecimentos aos empregados e empregadas do CAU/RS e também a todos e todas os 118 
conselheiros e conselheiras, titulares e suplentes, atuantes na gestão 2018-2020. Estende o 119 
agradecimento a todos e todas os arquitetos e arquitetas do Rio Grande do Sul. O presidente TIAGO 120 
HOLZMANN DA SILVA chama a arquiteta e urbanista Magali Mingotti, eleita para suplente de 121 
conselheiro, e o arquiteto e urbanista Maurício Zuchetti, eleito para suplente de conselheiro, e, 122 
individualmente, questiona se concordam com o termo de compromisso e aceitam tomar posse. 123 
Ambos respondem positivamente e são empossados. 3. Leitura e Aprovação da Ata da Reunião: A 124 
presente ata é aprovada sumariamente. 4. Encerramento da 22ª Plenária Extraordinária do CAU/RS: 125 
Encerrada a pauta, o presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA encerra a Vigésima Segunda Reunião 126 
Plenária Extraordinária do CAU/RS às dezoito horas. 127 
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