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SÚMULA DA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 09 de junho 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 

Vicente Brandão 
Coordenador do CEAU-CAU/RS e 
presidente da AsBEA/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 

SECRETARIA Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

CONVIDADOS(AS) 

José Daniel Craidy Simões ICOMOS - Núcleo RS  

Julia Ramos de Carvalho Representante da FeNEA 

Marcia Elizabeth Martins Coordenadora da CPC-CAU/RS 

Melina Greff Lai Assessora Técnica da CPC-CAU/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). Registra-se que José Daniel Craidy Simões, 
representante do ICOMOS - Núcleo RS, e Vicente Brandão, presidente da 
AsBEA/RS, acessaram a reunião com seus e-mails pessoais. Registra-se a ausência 
justificada da vice-presidente do IAB/RS, Paula Motta. 

 

2. Aprovação da súmula da 156ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 156ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 
votos favoráveis, 1 abstenção e 2 ausências.  

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.  Cais Embarcadero 

Fonte CEAU-CAU/RS e CPC-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A conselheira Marcia, coordenadora da CPC-CAU/RS, fala sobre o andamento da 
pauta do Cais Embarcadero, em Porto Alegre. O conselheiro Spinelli fala sobre o 
caráter temporário do projeto e a solicitação de informações realizada pela CPC-
CAU/RS. A conselheira Marcia informa sobre a busca de informações para 
esclarecimento da tramitação nas instâncias necessárias e verificação da 
regularidade. O coordenador Vicente sugere o contato com a profissional arquiteta 
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e urbanista responsável pelo projeto. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, 
propõe a solicitação de documentos e avalia possíveis formas de ação. O 
conselheiro Spinelli pontua a possibilidade de ação do Conselho por meio de 
denúncia.  
A presidente Evelise faz um relato sobre caso semelhante ocorrido em Rio Grande 
e atuação do IAB/RS. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, reitera sugestão de 
verificação do processo de aprovação e destaca a questão da arquitetura efêmera. 
O coordenador Vicente manifesta posicionamento contrário à verificação de 
informações, justificando que o projeto foi aprovado pelos órgãos responsáveis, e 
informa que sairá da reunião. A presidente Evelise e a presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, manifestam entendimento de que é dever do Conselho verificar as 
informações. O chefe de Gabinete, Paulo, avalia que o questionamento da 
tramitação é um direito dos profissionais.  
O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, avalia que o regramento do 
entorno do Cais Embarcadero não está sendo cumprido e que o motivo possível 
seja por se tratar de arquitetura efêmera. Ele avalia ser apropriado verificar o 
cumprimento dos trâmites de aprovação. O presidente do SAERGS, Evandro, 
destaca a importância do cuidado com a palavra aprovação e faz um relato sobre 
os processos de aprovações e cumprimento de regras. O assessor Fausto informa 
que o Conselho possui o direito de solicitar cópias de documentos que não sejam 
sigilosos, assim como qualquer pessoa física ou entidade.  
A conselheira Marcia reitera as definições da CPC-CAU/RS pela busca de 
informações para entendimento do processo e pela verificação de adequação 
embasada em informações concretas. O Colegiado define que, em função da saída 
da reunião do coordenador do CEAU-CAU/RS, Vicente, e da ausência da 
coordenadora adjunta, Paula Motta, a presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, 
assume a coordenação da reunião. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, agradece a presença dos(as) 
conselheiros(as) e Assessoria da CPC-CAU/RS. O conselheiro Spinelli ressalta a 
importância de uma padronização dos processos de aprovação de projetos, que 
ocorre com critérios específicos de cada município. A presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, sugere que esse assunto seja debatido nas próximas reuniões.  

Encaminhamento CPC-CAU/RS segue com a busca de informações para verificação e CEAU-CAU/RS 
pautará a padronização dos processos de aprovação.  

 

4.2. Pesquisa do Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão O presidente do SAERGS, Evandro, faz um relato sobre solicitação de participação 
das entidades na construção de questionário. Ele faz um questionamento acerca 
dos procedimentos e formas de construção de espaço para participação efetiva. O 
conselheiro Pedone faz um relato sobre participação em reunião da CPUA-CAU/RS, 
sobre Observatório Urbano, e fala sobre ação realizada no CAU/PR para notificação 
de Prefeituras para retorno de informações. Ele fala sobre a autonomia municipal 
e a importância da unificação dos Códigos de Edificação e dos processos de 
aprovação.  
O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, fala sobre a dificuldade de 
retorno de informações e sugere o direcionamento às entidades. O conselheiro 
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Spinelli sugere a solicitação de encaminhamento aos Coredes dos municípios. O 
conselheiro Pedone informa sobre o Fórum dos Coredes e avalia que é uma 
estrutura de organização própria do Rio Grande do Sul. Ele também sugere a 
solicitação de apoio à FAMURS (Federação das Associações de Municípios do Rio 
Grande do Sul). 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, pontua que o debate da pauta seria 
referente ao formato de disseminação e aprovação junto aos órgãos públicos. O 
assessor Fausto faz um relato sobre o histórico da pauta. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, faz um relato sobre atividades acerca da Pesquisa de 
Licenciamento e propõe o andamento das etapas. O Colegiado debate sobre o 
encaminhamento. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere que a pauta seja 
tratada na próxima reunião com a primeira análise do questionário e seguimento 
do Plano de Trabalho. 

Encaminhamento Pautar assunto novamente. 

 

4.3. Pesquisa das Plataformas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

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. 

 

4.4. Implementação dos Projetos do Planejamento do CEAU-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, avalia que, considerando a presença de 
apenas uma entidade na reunião, o ponto de pauta fica prejudicado. Ela solicita 
que item seja repautado. 

Encaminhamento Pautar assunto novamente. 

 

5. Extrapauta 

 

5.1. Vacinação dos Trabalhadores da Construção Civil 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Vicente Brandão 

Discussão Em função da ausência do coordenador Vicente, item foi repautado. 

Encaminhamento Pautar assunto novamente. 

 

6. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Pesquisa do Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Pesquisa das Plataformas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Vacinação dos Trabalhadores da Construção Civil 
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Fonte CEAU-CAU/RS 

  

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 10h30min 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 
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