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SÚMULA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 26 de maio de 2021, quarta-feira HORÁRIO: 9h às 12h 

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

 

PARTICIPANTES 

Evelise Jaime de Menezes Presidente interina do CAU/RS 

Paula Motta Vice-presidente do IAB/RS 

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

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) 

José Daniel Craidy Simões ICOMOS - Núcleo RS  

Diego Rocha Conselheiro da CPUA-CAU/RS 

Emilio Merino Dominguez Conselheiro da CPUA-CAU/RS 

Karla Riet Assessora Técnica da CPUA-CAU/RS 

Sabrina Lopes Ourique Assessora Operacional da CPUA-CAU/RS 

Flavio Salamoni Barros Silva Assessor Jurídico 

 

1.       Verificação de quórum 

Presenças Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) e 
representantes acima nominados(as). Registra-se que José Daniel Craidy Simões, 
representante do ICOMOS - Núcleo RS, acessou a reunião com seu e-mail pessoal 
jdsimoes@gmail.com. Registra-se a ausência justificada do presidente da 
AsBEA/RS, Vicente Brandão. 

 

2. Aprovação da súmula da 155ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 155ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 
votos favoráveis, 2 abstenções e 1 ausência.  

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

 

3. Comunicações 

Relator Rodrigo Spinelli 

Comunicação O conselheiro Spinelli informa sobre Seminário de Ensino, que ocorrerá em 24 e 
25/06/2021, e será transmitido da UFSM, de Santa Maria. Ele informa sobre a 
finalização material de divulgação e consulta os(as) representantes sobre o apoio 
institucional das entidades no evento. Os(As) representantes informam que estão 
de acordo com o apoio. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere que o 
conselheiro Spinelli entre em contato com o presidente da AsBEA/RS, Vicente 
Brandão, que não está presente, para verificação, pois as decisões do CEAU são 
consensuadas. O conselheiro Spinelli informa que entrou em contato com o 
presidente da AsBEA/RS e que foi enviado ofício para formalização. Ele solicita que 
as entidades respondam o e-mail enviado com o ofício. 
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Relator Rodrigo Spinelli 

Comunicação O conselheiro Spinelli informa sobre elaboração de Cartilha a ser enviada aos 
egressos e que foi inserida breve descrição das entidades com objetivo de motivar 
os egressos a participarem das entidades. 

 

4. Apresentação da pauta  

Mantida a pauta previamente apresentada.  

 

5. Ordem do dia 

 

5.1.  Planos Diretores 

Fonte CPUA-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) 

Discussão O conselheiro Emilio informa que está representando a CPUA-CAU/RS, junto ao 
conselheiro Diego, para tratar da pauta referente aos Planos Diretores. Ele fala 
sobre os Planos Diretores e destaca a importância dos processos de elaboração e 
revisão dos Planos Diretores no Estado. Ele informa que o assunto é tratado na 
CPUA-CAU/RS e fala sobre a importância das relações com as entidades e com o 
Fórum de Representantes do CAU/RS. Ele fala sobre a atuação no campo político 
e a necessidade da presença de arquiteto e urbanista em contato com o 
Legislativo. Ele informa sobre reunião da CPUA-CAU/RS, agendada para 
07/06/2021, sobre os Observatórios Urbanos. O conselheiro Diego destaca a 
importância do contato com os municípios, da participação mais efetiva do CAU/RS 
para alinhamento com os Conselhos dos municípios e da defesa do papel do 
arquiteto e urbanista na elaboração do Plano Diretor.   
O conselheiro Pedone faz um relato sobre processo de elaboração do Plano Diretor 
em Caxias do Sul e salienta a relevância da demanda no CAU/RS. A presidente da 
AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre demanda do CEAU-CAU/RS e reações com o 
poder público e avalia positivamente o esforço conjunto da CPUA-CAU/RS. O chefe 
de Gabinete, Paulo, fala sobre a estrutura dos municípios e ausência dos Planos 
Diretores. Ele destaca a importância da criação de instrumentos jurídicos para 
garantir a construção do Plano Diretor. O conselheiro Spinelli faz uma análise sobre 
a criação dos Planos Diretores e a responsabilidade técnica dos profissionais.  
O presidente do SAERGS, Evandro, informa sobre situação em Prefeitura de um 
município de Rondônia, em que o prefeito manifestou intenção de demissão de 
arquitetos e urbanistas da Prefeitura. Ele destaca que a mudança da sociedade se 
dá por meio de leis ou da cultura e avalia a relevância da promoção da profissão. 
O Colegiado e os conselheiros convidados debatem sobre a criação de estrutura 
de planejamento, atuação e responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista no 
Plano Diretor, legislação e diretrizes.  
A assessora Sabrina esclarece que a iniciativa da CPUA-CAU/RS é a ampliação do 
debate sobre o assunto para elaboração de entendimento. O conselheiro Diego 
informa que registrou os pontos destacados para integração ao plano de trabalho 
da CPUA-CAU/RS. O assessor Fausto fala sobre os perfis diferenciados das 
entidades do CEAU-CAU/RS e o formato de definições por consenso. Ele pontua a 
necessidade de atividades de intervenção direta do CAU/RS em relação ao Plano 
Diretor.  
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Encaminhamento CPUA-CAU/RS criará plano de trabalho e apresentará ao CEAU-CAU/RS.  

 

5.2. Pesquisa do Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre atividades planejadas acerca da 
pesquisa de Licenciamento. O presidente do SAERGS, Evandro, fala sobre os 
retornos recebidos das entidades. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, informa 
que a AAI Brasil/RS não recebeu o questionário formalmente. O presidente do 
SAERGS, Evandro, informa que o material foi enviado por meio do grupo de 
WhatsApp. A vice-presidente do IAB/RS, Paula,  informa que realizará reunião com 
o presidente do SAERGS, Evandro, para alinhamento das ações.  
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, faz considerações em relação ao 
encaminhamento e o chefe de Gabinete, Paulo, informa que verificará com a vice-
presidente do IAB/RS, Paula, e com o presidente do SAERGS, Evandro.  

Encaminhamento Chefe de Gabinete, Paulo, verificará com a vice-presidente do IAB/RS, Paula, e com 
o presidente do SAERGS, Evandro, sobre a realização de reunião. 

 

5.3. Cais do Porto e Muro da Mauá 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre a pauta sobre projeto do Cais do 
Porto de Porto Alegre. Ela retoma a questão da falta de previsão de restauro dos 
galpões e uso de containers à beira do Guaíba. Ela reitera que o tema é de interesse 
de associados da AAI Brasil/RS e que gostaria de ter conhecimento se há discussão 
nas demais entidades. O presidente do SAERGS, Evandro, informa que a entidade 
não tratou sobre o assunto e fala sobre o projeto, a atuação de arquitetos e 
urbanistas e as questões políticas envolvidas.  
O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, avalia que o projeto possui 
irregularidades. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, propõe eventual 
elaboração de manifestação técnica em relação ao desrespeito das normas de 
Patrimônio Histórico. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, propõe o diálogo com 
grupo formado para construção de manifestação conjunta. O representante do 
ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, coloca à disposição o grupo de extensão da 
UFRGS que realiza estudos sobre o assunto. A presidente do CAU/RS, Evelise, avalia 
a necessidade de antecipação do debate para elaboração da manifestação, 
considerando que o Cais Embarcadero está pronto. O presidente do SAERGS, 
Evandro, avalia a necessidade de novas formas de comunicação.  
O assessor Fausto faz um relato sobre histórico de atividades realizadas pelo poder 
público na orla do Guaíba. Ele faz uma análise sobre as mudanças de cultura e 
atividades adequadas para o posicionamento. O chefe de Gabinete, Paulo, avalia a 
necessidade de exigência do cumprimento de regramentos. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, faz uma análise acerca do dever de manifestação do ponto de 
vista técnico para defesa do patrimônio. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, 
concorda que é necessária a ação estratégica embasada nos pontos técnicos.   
O Colegiado debate sobre as atividades privadas realizadas no Cais do Porto e 
sobre a atuação do poder público. O presidente do SAERGS, Evandro, sugere que 
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os(as) representantes e conselheiros realizem o debate sobre a pauta em cada 
entidade e Comissões para a construção de posicionamento. O conselheiro Pedone 
sugere o envio de convite para que a CPC-CAU/RS participe de reunião. O assessor 
Fausto faz a leitura de matéria com histórico de ações realizadas no projeto.  

Encaminhamento Assessoria enviará convite à CPC-CAU/RS para participação na próxima reunião. 

 

5.4. Andamento do PLC nº 39/2020 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) 

Discussão O assessor Fausto retoma relato sobre a votação do Projeto de Lei Complementar 
nº 39/2020, que visa alteração na Lei Kiss, propondo a inclusão de técnicos 
industriais para elaborar e executar o PPCI. Ele reitera a análise sobre as alterações 
e informa que o projeto, possivelmente, será encaminhado ao Plenário. Ele 
informa que aguarda a definição para contato antecipado com relator. O chefe de 
Gabinete, Paulo, fala sobre a importância de acompanhamento do assunto. O 
presidente do SAERGS, Evandro, fala sobre a defesa das atribuições dos 
profissionais e faz uma análise sobre a PEC da Corsan. O Colegiado e assessores 
falam sobre contatos para construção de apoio ao posicionamento do Conselho. 

Encaminhamento Apenas informe. 

 

5.5. Pesquisa das Plataformas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, avalia que, uma vez que a pauta foi inserida 
pelo presidente da AsBEA/RS, Vicente, o ponto de pauta fica prejudicado sem a 
sua presença. Ela solicita que item seja repautado. 

Encaminhamento Pautar assunto novamente. 

 

6. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Pesquisa do Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Cais Embarcadero - participação da CPC-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Pesquisa das Plataformas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Implementação dos Projetos do Planejamento do CEAU-CAU/RS 

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 
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MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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