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PROCESSO  

INTERESSADO Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS 

ASSUNTO 
Projeto Especial – Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio 

Grande do Sul 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2021 – CONSELHO DIRETOR 

 
O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, na sede do CAU/RS, no 
dia 12 de fevereiro de 2021, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, 
após análise do assunto em epígrafe, e  
 
Considerando a Portaria Normativa nº 005, de 01 de abril de 2019, que dispõe acerca da utilização de 
recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS; 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1234/2020 que aprovou o Plano de Ação e Proposta 
Orçamentária do CAU/RS para o exercício de 2021, estabelecendo orçamento de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.03.44, para a execução de 
Exposição Inaugural para o Espaço do Arquiteto; 
 
Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e 
Urbanismo no Rio Grande do Sul, com duração não superior a um exercício, de caráter não continuado, 
com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme Anexo desta deliberação;  
 
DELIBEROU por: 

1. Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial para 

Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul; 

2. Encaminhar esta deliberação à Comissão de Planejamento e Finanças para homologação quanto 

à abertura de crédito adicional de valores oriundos de superávit financeiro de exercícios 

anteriores, para viabilizar a realização do Projeto Especial acima referido. 

 

 

 
Porto Alegre/RS, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 
Presidente 
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PLANO DE TRABALHO 

Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul 

 

1. Dados cadastrais 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 

GRANDE DO SUL – CAU/RS             

CNPJ/MF          nº 14.840.270/0001-15 

Nome do Responsável 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 

CPF 

 600.929.550-53 

Endereço 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, CEP nº 90430-090, Porto Alegre/RS  

 

2. Proposta de trabalho 

Nome do projeto: Mapeamento dos Acervos de 

Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul 

Prazo de Execução: 9 meses 

Objeto:  

O projeto consiste em mapear os acervos de Arquitetura e Urbanismo mais relevantes do Rio 

Grande do Sul (Brasil) disponíveis em entidades públicas e privadas, que demandem especial 

atenção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado, para fins de preservação de parte da 

história do patrimônio cultural brasileiro. 

Justificativa:  

É de notório conhecimento que diversos documentos que retratam a história da construção do 
patrimônio cultural brasileiro estão dispersos sob a propriedade de diferentes instituições públicas e 
privadas. Muitas dessas instituições não possuem o recurso ou o interesse de conservação dessa 
história, o que justifica a importância da centralização da manutenção desses elementos históricos. 
O CAU/RS preservará, através desse projeto, a história do patrimônio cultural e da atividade 
profissional inerente à sua existência. 
 

 

3. Monitoramento e Avaliação 

Josiane Cristina Bernardi (Gestora), Luciana Eloy Lima (Fiscal) e Lisiane Ferreira Alves (Fiscal 

Substituta) 

 

4. Objetivos 

Gerais:  

1. Identificar acervos relevantes ao campo da Arquitetura e do Urbanismo, no Rio Grande do 

Sul, inicialmente em universidades e prefeituras, de modo a mapear coleções para 

orientação de guarda e exposição adequadas. 

Específicos: 

1. Valorização do profissional arquiteto e urbanista; 

2. Difundir coleções a fim de motivar e viabilizar pesquisas; 
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3. Divulgar as diversas faces de atuação de Arquitetos/as e Urbanistas para outros profissionais 

e pesquisadores, por meio de coleções museológicas ou a serem musealizadas, bem como 

arquivísticas e bibliográficas; 

4. Reconhecer o patrimônio cultural material do campo da Arquitetura e do Urbanismo no Rio 

Grande do Sul, possibilitando sua extroversão no âmbito nacional e internacional; 

 

5. Metas, Atividades e Entregas. 

Descrição das metas a serem atingidas: 

 Diagnóstico arquivístico e museológico dos acervos relevantes de arquitetura e urbanismo no 

Rio Grande do Sul; 

 Análise de viabilidade da criação futura de um Museu de Arquitetura; 

Resultados esperados: Valorização da arquitetura e urbanismo, levar conhecimento e 

reconhecimento da importância da reunião de acervos profissionais, seu registro, pesquisa e guarda. 

Indicadores para a aferição do cumprimento das metas: Elaboração de relatórios semestrais para 

descriminação das etapas desenvolvidas. 

 

6. Cronograma de execução física das atividades 

PROJETO-PILOTO 

Atividade Descrição Data/Período 

Análise do 

acervo do 

CAU/RS 

Organização física das coleções priorizando materiais sensíveis; 
arrolamento e sistematização dos dados em planilha digital;  

Março a 

Julho/2021 

Inventário das coleções considerando a materialidade do acervo 
e a localização física;  

Março a 

Julho/2021 

Tabulação e estudo dos dados coletados e ajuste metodológico; 
especificação das prioridades de ação; 

Maio a 

Julho/2021 

Proposição de reacondicionamento conforme disponibilidade 
orçamentária da Instituição de Guarda 

Junho a 

Agosto/2021 

Elaboração do Relatório de Dados coletados junto às Coleções 
(Relatório do Primeiro Semestre); Pré-produção e produção do 
evento do projeto CAU-UFRGS  

Junho a 

Agosto/2021 

Realização do evento do projeto CAU-UFRGS.  Agosto/2021 

GERAL 

Atividade Descrição Data/Período 
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Pesquisa de 

acervos 

Pesquisa física e virtual sobre Acervos de Arq.Urb do RS; 
Contato com as instituições. 

Abril a 

Junho/2021 

Contato com universidades públicas e privadas a fim de 
conhecer os acervos de Arq.Urb e identificar processos de 
guarda, documentação, pesquisa e difusão;  

Abril a 

Setembro/2021 

Contato com escritórios tradicionais de Arq.Urb do RS, a fim de 
conhecer os acervos produzidos nestas organizações;  

Abril a 

Setembro/2021 

Ampliação da pesquisa inicial sobre arquivos e acervos de 
Arq.Urb do RS, realizando buscas em Arquivos e Museus 
Públicos e Privados  

Julho a 

Dezembro/2021 

Pesquisa em publicações científicas sobre arquivos (patrimônio 
documental), acervos bibliográficos e acervos (patrimônio 
museológico);  

Julho a 

Dezembro/2021 

Tabulação dos dados iniciais e proposição preliminar 
metodológica. Realização do seminário “Arquitetas do 
Patrimônio” 2021 (ago 2021).  

Julho a 

Dezembro/2021 

Visitas técnicas aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de 
Instituições Públicas (órgãos de governo). Identificação de 
necessidades (demandas prioritárias, rotinas e projetos);  

Julho a 

Dezembro/2021 

Visitas técnicas aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de 
Universidades – públicas e privadas. Identificação de 
necessidades (demandas prioritárias, rotinas e projetos);  

Julho a 

Dezembro/2021 

Visitas técnicas aos arquivos e aos acervos de Arq.Urb de 
Escritórios Gaúchos. Identificação de necessidades (demandas 
prioritárias, rotinas e projetos);  

Julho a 

Dezembro/2021 

 

7. Das responsabilidades e obrigações  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 

GRANDE DO SUL – CAU/RS             

CNPJ/MF nº 14.840.270/0001-15 

7.1. Pagamento do recurso previsto para o projeto e aprovado pelo Plenário do CAU/RS; 

7.2. Fornecimento de transporte aos pesquisadores para análise de acervos em cidades do Rio Grande 

do Sul com carros oficiais do CAU/RS, desde que haja disponibilidade e possibilidade por parte da 

autarquia; 

7.3. Divulgação de mídias em redes sociais e outros veículos de comunicação do CAU/RS; 

  

8. Previsão da receita  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS             

R$ 100.000,00 (Recursos Imobilizados) 
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Descrição da despesa Valor em R$ 
Total por tipo 

de Despesa 
Centro de 

Custos 

Bolsa mensal à coordenadora do projeto. R$4.000,00/ mensal 

R$80.400,00 

4.03.45 

Bolsa mensal à Pesquisadora Sênior. R$2.000,00/ mensal 

Bolsa mensal a quatro pesquisadores graduados.  R$1.500,00/ mensal cada 

Bolsa mensal a dois estudantes da graduação. R$700,00/ mensal cada 

Fabico/UFRGS – manutenção de laboratórios 
utilizados no projeto 

R$10.000,00 R$10.000,00 

FAURGS – gestão financeira do projeto R$600,00 R$600,00 

Valor total R$91.000,00  

 

11. Observações 

Os valores mensais acima apontados serão pagos por um período de 6 (seis) meses (março a agosto/2021), 

referente ao projeto piloto no acervo do CAU/RS. 

 

 

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

JOSIANE BERNARDI 

Secretária Geral da Mesa 

 

LUCIANA ELOY LIMA 

Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 

 

 

LUCIANA ELOY 
LIMA:0200571
5085

Assinado de forma 
digital por LUCIANA 
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