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SÚMULA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 28 de abril de 2021, quarta-feira HORÁRIO: 9h às 12h 

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

 

PARTICIPANTES 

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

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Paula Motta Vice-presidente do IAB/RS 

Carlos Eduardo Mesquita Pedone Coordenador Adjunto da CEP-CAU/RS 

Rodrigo Spinelli Coordenador da CEF-CAU/RS 

ASSESSORIA 

Paulo Henrique Cesarino Soares Chefe de Gabinete 

Fausto Leiria Loureiro Assessor de Relações Institucionais 

Camila Minozzo Assistente de Atendimento e Fiscalização 

SECRETARIA Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

CONVIDADOS(AS) 

Tales Volker Gerente Geral 

Carla Regina Dal Lago Valério Secretária Executiva 

José Daniel Craidy Simões ICOMOS - Núcleo RS  

 

1.       Verificação de quórum 

Presenças Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) e 
representantes acima nominados(as). Registrada a ausência justificada, por 
motivos de saúde, da presidente interina do CAU/RS, Evelise Jaime de Menezes. 
Registra-se que José Daniel Craidy Simões, representante do ICOMOS - Núcleo RS, 
acessou a reunião com seu e-mail pessoal jdsimoes@gmail.com.  

 

2. Aprovação da súmula da 153ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 153ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 6 
votos favoráveis e 1 ausência.  

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

 

3. Apresentação da pauta e extrapauta 

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. 

 

4. Ordem do dia 

 

4.1.  Detalhamento Operacional dos Projetos do Planejamento Organizacional 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Tales Volker e Carla Lago 

Discussão O gerente geral, Tales, retoma a apresentação de Planejamento Organizacional e 
o Colegiado revisa os itens preenchidos. Ele informa sobre os pontos pendentes 
referentes às atividades de cada projeto e ao cronograma. A vice-presidente do 
IAB/RS, Paula, fala sobre as atividades do item de Licenciamento. A secretária 
executiva Carla sugere que sejam detalhadas as atividades para a criação do 
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cronograma de ações. O Colegiado discute e define as etapas do projeto de 
Licenciamento. 
A secretária executiva Carla sugere que seja solicitada reunião extraordinária para 
desenvolvimento das etapas dos projetos e o Colegiado concorda. O assessor 
Fausto informa que enviará verificação de disponibilidade de datas aos membros. 

Encaminhamento Assessoria enviará memorando à Presidência para solicitação de reunião 
extraordinária. 

 

4.2. Sugestão de Nota acerca do que é pertinente ao trabalho dos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo neste momento de pandemia 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, faz esclarecimentos acerca da solicitação 
da pauta e explica que no período de bandeira preta não houve movimento para 
avaliação da continuidade das obras. Ela avalia que, em momento atual de retorno 
à bandeira vermelha, esse assunto fica prejudicado.  

Encaminhamento Apenas informe. 

 

4.3. Análise da Reunião do Fórum das Entidades 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros 

Discussão A vice-presidente do IAB/RS, Paula, fala sobre o envio de questionário para 
verificação de interessados na participação de grupo de trabalho, assunto tratado 
no Fórum de Entidades, realizado em 16/04/2021. O presidente do SAERGS, 
Evandro, faz esclarecimentos sobre os encaminhamentos acordados no evento 
para envio do questionário aos arquitetos e urbanistas. O Colegiado debate sobre 
os encaminhamentos. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, compartilha o 
questionário e o Colegiado revisa as perguntas.  
Os conselheiros e representantes discutem sobre formatos de envio e prazos para 
retorno e consolidação de diagnóstico a partir da aplicação do questionário. O 
presidente do SAERGS, Evandro, sugere que questionário seja divulgado nas 
entidades, inicialmente, para contribuições. O Colegiado discute sobre os Códigos 
de Edificações e os Planos Diretores dos municípios, bem como sobre o 
licenciamento. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, propõe que o questionário seja enviado às 
entidades, com prazo de 15 dias para envio de respostas, e que assunto seja 
tratado na próxima reunião. Ela questiona sobre coordenação do CEAU-CAU/RS na 
ausência presidente da AsBEA/RS, Vicente. Ela fala sobre informe realizado pelo 
coordenador sobre seu período de licença. O Colegiado define que vice-presidente 
do IAB/RS, Paula, em função do rodízio das entidades, assuma a coordenação do 
Colegiado nos períodos de ausência do coordenador. A vice-presidente do IAB/RS, 
Paula, retoma os encaminhamentos do assunto.  
O Chefe de Gabinete, Paulo, informa sobre a eleição dos novos representantes 
José Daniel Craidy Simões, do ICOMOS - Núcleo RS, como titular, e Cássio Curzel, 
do IAB Núcleo Erechim, como suplente. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, 
propõe que os novos representantes componham o grupo de trabalho para 
institucionalização do Fórum de Entidades. Ela explica ao novo representante, José 
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Daniel, sobre solicitação da Presidência para criação de grupo de trabalho. O 
representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, aceita a proposta de compor o 
grupo de trabalho. A conselheira Gislaine lembra, também, que, no grupo de 
trabalho, deve participar um representante do CEAU-CAU/RS, a ser indicado pelo 
Colegiado.  

Encaminhamento Assessoria encaminhará sugestão de composição do grupo de trabalho à 
Presidência. Repautar assunto para indicação do representante do CEAU-CAU/RS. 

 

5. Extrapauta 

 

5.1. ISSQN 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O coordenador Vicente fala sobre os procedimentos de pagamento do ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e propõe a discussão sobre o 
assunto. O Colegiado debate sobre regramentos referentes a esse imposto e 
possibilidades de alterações necessárias na legislação. O assessor Fausto fala sobre 
a legislação e informa que o imposto é devido ao lugar onde o serviço é executado. 
O Colegiado debate sobre o imposto por serviço e sobre o cadastro de profissional 
para atuação no município. Os conselheiros e representantes avaliam a 
necessidade de continuidade do debate sobre o assunto no Colegiado. 

Encaminhamento Apenas informe. 

 

6. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Planejamento e Projetos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 11h40min com os(as) participantes acima nominados(as).  

 
 
 
 
 

PAULO HENRIQUE CESARINO SOARES 
Assessor do CEAU-CAU/RS 

 
 

 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 


		2021-05-12T09:26:47-0300
	MARIA JOSE MENDES DA SILVA:00771900090


		2021-05-12T09:40:24-0300
	PAULO HENRIQUE CESARINO CARDOSO SOARES:40230457053




