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SÚMULA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. 

 

2. Apresentação da pauta e extrapauta 

Encaminhamento É mantida a pauta apresentada previamente, incluindo-se assuntos extras. 

 

3. Ordem do dia 

3.1.  DIRETRIZES PARA REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2021 

Fonte Presidência  

Relatora Evelise Jaime de Menezes 

Encaminhamento 

A presidente Evelise fala sobre as diretrizes para reprogramação do Plano de Ação 
de 2021. Ela informa sobre definição de que reuniões de Comissões, Colegiado e 
Plenária serão 100% remotas, em função da pandemia da Covid-19. Ela informa 
que serão acrescidas quatro (4) reuniões extraordinárias remotas para cada 
Comissão e Colegiado, a partir de julho de 2021. A secretária Josiane faz 
esclarecimentos em relação às reuniões remotas e extraordinárias e à previsão 
de reunião Plenária presencial em novembro de 2021. Ela detalha os demais 
ajustes da reprogramação e a gerente Cheila faz esclarecimentos em relação à 
recuperação das bonificações de desempenho aos empregados, conforme 
Acordo Coletivo. Ela informa sobre o cronograma da reprogramação. Após 
votação, a Deliberação CD-CAU/RS 019/2021 é aprovada por unanimidade. 

3.2.  GRUPOS DE TRABALHO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS 

Fonte Secretaria Geral 

Relatora Josiane Bernardi 

DATA: 21 de maio de 2021, sexta-feira HORÁRIO: 14h às 17h 

LOCAL: Reunião remota, realizada no Microsoft Teams 

 

PARTICIPANTES 

Evelise Jaime de Menezes Presidente Interina do CAU/RS 

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

Marcia Elizabeth Martins Coordenadora da CPC-CAU/RS 

Deise Flores Santos Coordenadora da CED-CAU/RS 

Emilio Merino Dominguez Coordenador da COA-CAU/RS 

Fausto Henrique Steffen Coordenador da CPFI-CAU/RS 

Rodrigo Spinelli Coordenador da CEF-CAU/RS 

Pedro Xavier de Araújo Coordenador da CPUA-CAU/RS 

ASSESSORIA Josiane Cristina Bernardi Secretária-Geral 

SECRETARIA 
Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

Mônica dos Santos Marques Assistente Administrativa 

CONVIDADOS 

Cheila da Silva Chagas Gerente Administrativa e Financeira 

Alexandre Noal dos Santos Gerente Jurídico 

Paulo Henrique Cesarino C. Soares Chefe de Gabinete 

Melina Greff Lai Gerente de Atendimento 

Flavio Salamoni Barros Silva Assessor Jurídico 
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Encaminhamento 

A secretária Josiane apresenta os nomes dos(as) conselheiros(as) que se 
candidataram aos grupos de trabalho para organização de eventos regionais. Ela 
informa que ainda não foi formado grupo de trabalho para a Semana de Arquitetura 
e que há previsão de inclusão de todos(as) os(as) conselheiros(as) que tenham 
interesse. A conselheira Marcia solicita que seja incluída no grupo de trabalho sobre 
Patrimônio. O conselheiro Fausto e a conselheira Deise se disponibilizam à 
participação do grupo de trabalho de Profissão. A secretária Josiane fala sobre os 
preparativos para os próximos eventos. 

3.3.  RELATÓRIO PÓS-EVENTO – EQUIDADE DE GÊNERO 

Fonte Secretaria Geral 

Relatora Josiane Bernardi 

Encaminhamento 

A secretária Josiane fala sobre a necessidade de elaboração de relatório de pós-
evento para avaliação dos eventos. Ela informa que o relatório do evento de 
Equidade de Gênero foi disponibilizado aos(às) conselheiros(as) para análise. A 
presidente Evelise fala sobre iniciativa do CAU/BR de inclusão de atividades 
relacionadas à Equidade de Gênero e sugere o envio das informações para 
contribuição. O conselheiro Emilio faz um relato sobre a consolidação do tema de 
Equidade de Gênero e a importância do assunto na gestão.  

3.4.  REUNIÕES PRESENCIAIS – COMISSÕES E COLEGIADOS 

Fonte Presidência 

Relatora Josiane Bernardi 

Encaminhamento 

A secretária Josiane informa sobre solicitação de reunião extraordinária presencial 
da CED-CAU/RS e definições com a Presidência. A presidente Evelise manifesta 
posicionamento de preocupação com a exposição do corpo técnico do CAU/RS no 
período de agravamento da pandemia da Covid-19. A conselheira Deise faz 
esclarecimentos em relação à solicitação da CED-CAU/RS e informa sobre 
treinamento previsto. Ela faz um relato sobre o andamento das reuniões da CED-
CAU/RS e o posicionamento de conselheiros(as). A presidente Evelise se disponibiliza 
a participar das reuniões da CED-CAU/RS. O conselheiro Emilio faz um relato sobre 
portaria e a conselheira Marcia manifesta preocupação com o quantitativo de 
processos ético-disciplinares em análise. A gerente Cheila faz um relato sobre os 
procedimentos relacionados aos processos da CPFI-CAU/RS e destaca a importância 
das questões de segurança. 

3.5.  GT CAU/BR - LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Fonte Presidência  

Relatora Evelise Jaime de Menezes 

Encaminhamento 

A presidente Evelise fala sobre a Lei de Licitação e Contratos Administrativos e os(as) 
conselheiros(as) falam sobre a composição do grupo de trabalho para avaliação da 
legislação. Os(As) conselheiros(as) informa que analisarão a lei e seguirão as 
tratativas para criação do grupo de trabalho.  

3.6.  

ALTERAÇÕES PARCIAIS NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO CAU/RS: 
a. Gratificações Pregoeiro, Gestor de Parcerias e Tesoureiro; 
b. Equiparação remuneração Gerências Institucionais; 
c. Alteração das regras de promoções. 

Fonte Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Fausto Henrique Steffen 
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Encaminhamento 

O conselheiro Fausto fala sobre as alterações parciais no Plano de Cargos e Salários 
do CAU/RS. O gerente Alexandre faz esclarecimentos em relação à regularização de 
gratificações dos cargos de Pregoeiro, Gestor de Parcerias e Tesoureiro. A gerente 
Cheila faz esclarecimentos em relação ao Plano de Cargos e Salários e às sugestões 
de alteração. O conselheiro Emilio faz questionamentos em relação à possibilidade 
de inclusão de ajustes no Plano de Cargos e Salários com previsão de aprovação em 
julho de 2021. A gerente Cheila explica que existe a necessidade de ajuste em função 
de situação irregular ser de conhecimento do Conselho e de retorno aos empregados 
que exercem as funções. O conselheiro Pedro sugere que seja enviado um breve 
informe aos(às) conselheiros(as) para entendimento prévio à reunião Plenária. O 
conselheiro Fausto explica os procedimentos realizados para aprovação de 
deliberação na CPFI-CAU/RS. A secretária Josiane informa que será encaminhado 
informe, por meio da Presidência, às Comissões. Após votação, a Deliberação CD-
CAU/RS 020/2021 é aprovada por unanimidade. 
O gerente Alexandre fala sobre a proposta de alteração das regras de promoções. 
Ele faz esclarecimentos sobre os percentuais e reajustes anuais. Ele fala sobre os 
ajustes no efeito cascata e nas promoções de antiguidade e merecimento, conforme 
a CLT. Ele informa que o CAU/RS possui prerrogativa para obrigar os empregados a 
aderir o Plano de Cargos e Salários indicado e explica que essa seria a última 
alternativa do Conselho. O conselheiro Emilio questiona a participação de Sindicato 
nas tratativas e a possibilidade do CAU/RS estar sujeito a demandas judiciais. O 
gerente Alexandre avalia que o CAU/RS dificilmente perderá as demandas e fala 
sobre o regime híbrido, celetista e de autarquia. A gerente Cheila pondera que o 
ponto é a correção de um problema e a condução do plano junto aos empregados. 
O conselheiro Pedro manifesta posicionamento de que o CAU/RS não deve aderir 
unilateralmente ao novo regramento da CLT, para o Plano de Cargos e Salários, e 
sugere a negociação por meio de amplo diálogo. Os(As) conselheiros(as) debatem 
sobre os encaminhamentos. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 021/2021 é 
aprovada por unanimidade. 
O gerente Alexandre fala sobre a equiparação de remuneração de Gerências 
Institucionais e explica os critérios para a proposta. Após votação, a Deliberação CD-
CAU/RS 022/2021 é aprovada por unanimidade. 

3.7.  
SOLICITAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL DO WEBINÁRIO E CURSO DE CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA - MEMÓRIA E PATRIMÔNIO: DIÁLOGOS TRANSVERSAIS 

Fonte Presidência  

Relatora Evelise Jaime de Menezes 

Encaminhamento 

O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre a solicitação de apoio institucional do 
Webinário e curso de capacitação continuada, Memória e Patrimônio: Diálogos 
Transversais. Ele informa sobre encaminhamento à CPC-CAU/RS e definição de 
nomes para a participação. Ele avalia a importância do apoio institucional e destaca 
que não há envolvimento de recursos. A presidente Evelise solicita que os nomes 
para participação sejam encaminhados à consulta da CPC-CAU/RS. 

3.8.  PAUTA 120ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 

Fonte Secretaria Geral 

Relatora Josiane Bernardi 

Encaminhamento 
A secretária Josiane apresenta os assuntos a serem apreciados pelo Plenário. Ela 
sugere o envio de orientações aos(às) conselheiros(as) em relação ao tempo de fala 
em reunião Plenária e esclarecimento sobre questão de ordem, para cumprimento 
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de normas regimentais. Ela informa que será realizado alinhamento entre as 
gerências para andamento das pautas. Os(As) conselheiros(as) sugerem que seja 
realizado alinhamento para saneamento de dúvidas e esclarecimentos. Após 
votação, a Deliberação CD-CAU/RS 023/2021 é aprovada por unanimidade. 

  

4. Extrapauta 

4.1.  
Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento ao 
CAU/BR quanto à interpretação do Inciso I, ART. 2° da Resolução nº 91, de 09 de 
outubro de 2014 pela CEP-CAU/BR e consequente alteração do SICCAU 

Fonte Gerência de Atendimento e Gerência Jurídica 

Relatores  Melina Greff Lai, Alexandre Noal dos Santos e Flavio Salamoni Barros Silva 

Encaminhamento 

A gerente Melina informa sobre os procedimentos referentes ao 
encaminhamento ao CAU/BR quanto à interpretação do Inciso I, ART. 2° da 
Resolução nº 91, de 09 de outubro de 2014 pela CEP-CAU/BR e consequente 
alteração do SICCAU. Ela faz esclarecimentos sobre negativas do CAU/BR quanto à 
conversão de RRTs extemporâneos. O assessor Flavio informa sobre parecer 
criado com a avaliação da resolução. Ele sugere o envio de ofício ao CAU/BR para 
apuração de responsabilidades e verificação dos procedimentos. Os(As) 
conselheiros(as) debatem sobre as alterações necessárias e fazem uma análise 
sobre o SICCAU. A conselheira Deise faz um relato sobre experiência com o sistema 
em sua atuação na Prefeitura de São Luiz Gonzaga.  O conselheiro Spinelli sugere que 
as Prefeituras sejam oficiadas pelo CAU/RS com orientações acerca das cobranças de 
RRT e alvarás de execução. O assessor Flavio propõe o envio de ofício ao CAU/BR e 
solicitação de intervenção do conselheiro federal, Ednezer Rodrigues Flores. O 
conselheiro Pedro concorda com os encaminhamentos e sugere inclusão de 
orientações sobre RRT no site do CAU/RS. A secretária Josiane informa que assunto 
será tratado em Plenário e que conselheiro federal, Ednezer, será contatado para 
tratativas informais. Ela informa que, quanto à divulgação, a sugestão é o envio da 
solicitação ao setor de Comunicação e à Chefia de Gabinete, para contato com as 
Prefeituras. Após votação, a Deliberação CD-CAU/RS 018/2021 é aprovada por 
unanimidade. 

4.2.  Convênio com FAMURS 

Fonte Chefia de Gabinete 

Relator Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares 

Encaminhamento 

O chefe de Gabinete, Paulo, informa sobre reunião realizada com a FAMURS 
(Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul). Ele informa 
sobre termo de cooperação acordado para formação e capacitação com prazo de 
cinco (5) anos. A secretária Josiane sugere que item seja pautado em Plenária. O 
chefe de Gabinete, Paulo, faz esclarecimentos em relação aos prazos para 
assinatura e informa que entrará em contato com a FAMURS para alinhamento. 

  

5. Comunicações 

Encaminhamento 
Em razão do horário previsto para o encerramento da reunião, a presidente Evelise 
solicita que os(as) coordenadores(as) se manifestem caso desejem apresentar 
comunicados. 

5.1.  Presidência 

Relatora Evelise Jaime de Menezes 



SÚMULA DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DIRETOR  

 

_________________________________________________________________________________________ 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    5 
www.caurs.gov.br 

 

 
 

Comunicado 
A presidente Evelise faz um relato sobre reunião com a Presidência do CAU/BR e 
solicitação de alinhamento entre o CAU/BR e os CAUs/UF, no sentido de contribuição 
com uma gestão colaborativa. 

5.2.  Comissão de Organização e Administração  

Relator Emilio Merino Dominguez 

Comunicado 
O conselheiro Emilio informa sobre a reunião da COA Sul, prevista para dia 
26/05/2021. Ele também comunica sobre reuniões da COA Nacional, agendadas para 
01 e 02/07/2021.   

5.3.  Comissão de Exercício Profissional 

Relator Carlos Eduardo Mesquita Pedone 

Comunicado 
O conselheiro Pedone informa sobre reunião da CEP Sul, contato com CAU/PR e 
participação dos setores jurídicos para análise de resoluções e Lei de Licitações.  

5.4.  Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 

Relator Pedro Xavier de Araújo 

Comunicado 

O conselheiro Pedro informa sobre reuniões da CPUA-CAU/RS e faz convites aos(às) 
conselheiros(as). Ele informa sobre reunião extraordinária, em 31/05/2021, sobre o 
Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre, juntamente com 
representantes da Prefeitura. Ele informa sobre reunião ordinária, em 07/06/2021, 
sobre o Observatório Urbano, com a participação de conselheiros do CAU/RJ e 
CAU/PR. O conselheiro Emilio destaca a importância da presença de conselheiros(as) 
da CEP-CAU/RS nessa reunião.  

  

6. Encerramento 

 Encaminhamento Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 17h25min. 

 
 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS 

 
 
 
 

EVELISE JAIME DE MENEZES 
Presidente Interina do CAU/RS 
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