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SÚMULA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 19 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 

Paula Motta Presidente da IAB/RS 

Carlos Eduardo Mesquita Pedone Coordenador Adjunto da CEP-CAU/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 

CONVIDADA: Patrícia Lopes Silva Representante da SEASC 

 

1.       Verificação de quórum 

Presenças Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) e 
representantes acima nominados(as).  

 

2. Aprovação da súmula da 147ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 147ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 
votos favoráveis e 2 abstenções.  

Encaminhamento Colher assinatura do assessor técnico e da secretária e publicar no site do CAU/RS. 

 

3. Comunicações 

Comunicação A presidente do IAB/RS, Paula Motta, faz sua apresentação a todos(as) com breve 
relato de suas experiências.  

 

4. Ordem do dia 

 

4.1.  Propostas a serem levadas ao CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O coordenador Vicente apresenta listagem criada com diretrizes abordadas 
pelos(as) conselheiros(as) e representantes em reunião anterior acerca do Plano 
de Trabalho do CEAU-CAU/RS. Ele destaca as seguintes temáticas: cenário atual do 
mercado de trabalho, tabela de honorários, paisagem urbana, sustentabilidade, 
entre outros. O presidente do CAU/RS, Tiago, avalia positivamente a iniciativa 
objetiva do coordenador e faz considerações acerca dos temas pontuados. O 
presidente do SAERGS, Evandro, sugere que os temas sejam detalhados para que 
as entidades possam trabalhar de forma interna e conjunta. A presidente do 
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IAB/RS, Paula, propõe que as macrodiretrizes sejam agrupadas e que os itens 
sejam dispostos em formato de diagrama e relacionados para unificar a atuação. 
O presidente do CAU/RS, Tiago, avalia que o CEAU-CAU/RS é o espaço de encontro 
das entidades com o CAU/RS para tratar as políticas públicas específicas e 
conjuntas. Ele ressalta as dimensões contidas na plataforma de gestão: sociedade, 
instituições, mercado, ensino, estrutura e funcionamento do CAU/RS. Ele sugere 
que o Colegiado possa definir até três prioridades listadas em cada dimensão. Ele 
propõe que o Colegiado avalie a proposta de criação de colegiados temáticos, com 
estruturas relativamente autônomas, para que possam ser esses espaços de 
discussão para temas que o CAU/RS deva consultar os profissionais de forma mais 
ampla. Ele destaca que a sugestão é de aproximação entre as dimensões da 
plataforma de gestão com as propostas do CEAU-CAU/RS para busca de realizações 
e resultados concretos. O coordenador Vicente concorda com a proposta e destaca 
o tema da atuação profissional como prioritário. O conselheiro Spinelli fala sobre 
as questões relacionadas ao ensino e destaca a importância das ferramentas de 
educação.  
A presidente do IAB/RS, Paula, apresenta proposta de diagrama com as diretrizes 
tratadas e os(as) conselheiros(as) e representantes contribuem com suas 
considerações. A conselheira Gislaine avalia que, visando a objetividade e a 
concretização das propostas, que sejam elencados um ou dois itens com foco de 
atuação para cada temática, de acordo com a sugestão do presidente do CAU/RS, 
Tiago. O conselheiro Pedone sugere a inclusão de indicativo de Comissões para 
atuação conjunta e demais pontos de contato para as frentes. 

Encaminhamento A presidente do IAB/RS, Paula, compartilhará o diagrama criado para que 
conselheiros(as) e representantes façam suas contribuições.  

 

4.2.  Temas a discutir com a Prefeitura 

Fonte Assessoria 

Relator Fausto Loureiro 

Discussão O chefe de Gabinete, Fausto, informa sobre contato realizado pelo secretário 
adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, 
Fernando Mattos, para participação do CEAU-CAU/RS em debates sobre 
Urbanismo e Inovações Tecnológicas. O presidente do SAERGS, Evandro, 
contextualiza a iniciativa do Gabinete de Inovação e fala sobre a intenção de 
realização de fóruns. A conselheira Gislaine propõe que o CEAU-CAU/RS aceite o 
convite e pontua que a atuação está alinhada às diretrizes de inovação, listadas 
entre os itens tratados pelo Colegiado, bem como converge com a atuação do 
Conselho na sociedade. Os(As) demais conselheiros(as) e representantes 
concordam com o posicionamento. 

Encaminhamento Assessoria informará à Presidência sobre intenção de participação do CEAU-
CAU/RS na iniciativa.  

 

4.3.  Assuntos administrativos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O chefe de Gabinete, Fausto, informa que o coordenador Vicente solicitou a 
criação de um resumo dos pontos tratados em reunião e que a súmula seja enviada 
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com antecedência a todos. A secretária Maria esclarece que a súmula foi enviada 
em 18/01/2021, às 12h48min, a todos, excepcionalmente, nessa primeira semana 
de reuniões, com um dia de antecedência e que as próximas súmulas serão 
enviadas com até três dias de antecedência. Ela informa que, conforme orientado 
pela Secretária Geral da Mesa, Josiane Cristina Bernardi, o resumo solicitado é 
responsabilidade da Assessoria.  

Encaminhamento Secretaria enviará súmula por e-mail para leitura com até três dias de 
antecedência. 

 

5. Extrapauta 

 

5.1. Resolução nº 64 do Ministério da Economia 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatora Gislaine Saibro 

Discussão A conselheira Gislaine fala sobre a Resolução nº 64, de 11 de dezembro de 2020, 
que versa sobre a classificação de risco no direito urbanístico para os fins do inciso 
I do caput e inciso II e do § 1º do art. 3º da Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 
2019, bem como para o inciso I do art. 19 do Decreto nº 10.178, de 18 dezembro 
de 2019. Ela questiona aos participantes se todos estão cientes do conteúdo da 
normativa e propõe que o assunto seja tratado para definição de uma 
recomendação do Colegiado ao CAU/RS, para atuação de forma conjunta.  
O presidente do SAERGS, Evandro, avalia que a principal falha da resolução é a 
influência nos regramentos dos municípios e sugere que seja feita manifestação 
em nível estadual, em conjunto com o CAU/RS, tratando do autolicenciamento. Ele 
destaca que a iniciativa deve partir das entidades e do Conselho. Os(As) 
representantes e conselheiros(as) relatam a ocorrência de licenciamento em seus 
municípios e debatem sobre a avaliação da aplicação da lei e possíveis ações. O 
coordenador Vicente faz um relato acerca do licenciamento e compartilha 
discussão realizada na AsBEA/RS, com direcionamento para interpretação da lei. 
O presidente do SAERGS, Evandro, sugere que o debate seja ampliado no Fórum 
de Entidades, com participação de representantes do interior do Rio Grande do 
Sul, com aplicação de questionário. A representante da SEASC, Patricia, sugere que 
seja enviado material para os integrantes do Fórum das Entidades para avaliação 
e discussão prévia. A conselheira Gislaine informa que a primeira reunião do Fórum 
de Entidades está agendada no calendário para dia 25/06/2021 e sugere que seja 
realizada reunião no primeiro trimestre do ano. O chefe de Gabinete, Fausto, 
informa que verificará as datas do calendário para confirmação das reuniões. O 
coordenador Vicente solicita que, para encaminhamento, seja recomendado ao 
CAU/RS direcionar esse tema ao próximo Fórum de Entidades, após a verificação 
das datas de reuniões.  
O coordenador Vicente solicita que seja criada página do CAU/RS no Linkedin e o 
chefe de Gabinete, Fausto, informa que entrará em contato com a Gerência de 
Comunicação. O chefe de Gabinete, Fausto, conclui que, após a discussão, foi 
avaliada a necessidade do entendimento das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado em relação ao licenciamento nos municípios. 

Encaminhamento O chefe de Gabinete, Fausto, verificará datas das reuniões do Fórum de Entidades 
no calendário de 2021 para encaminhamento da pauta na próxima reunião.  
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6. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Plano de Trabalho do CEAU-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 12h com os(as) participantes acima nominados(as).  

 
 
 
 

FAUSTO LOUREIRO 
Assessor Técnico do CEAU-CAU/RS 

 
 

 
MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 

Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 


		2021-02-09T10:23:50-0300
	MARIA JOSE MENDES DA SILVA:00771900090


		2021-02-09T16:53:28-0300
	FAUSTO LEIRIA LOUREIRO:45645957091




