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SÚMULA DA 161ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 11 de agosto 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 
Coordenador do CEAU-CAU/RS e 
presidente da AsBEA/RS 

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Paula Motta Vice-presidente do IAB/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Rodrigo Spinelli Coordenador da CEF-CAU/RS 

ASSESSORIA 
Paulo Henrique Cesarino Soares Chefe de Gabinete 

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  

Julia Ramos de Carvalho Representante da FeNEA 

 

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 a ausência justificada do 
coordenador adjunto da CEP-CAU/RS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone. 

 

2. Aprovação da súmula da 160ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 160ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 2 
votos favoráveis 2 abstenções e 3 ausências.  

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

 

3. Comunicações 

Relator Paulo Henrique Cesarino Soares 

Comunicação O chefe de Gabinete, Paulo, informa sobre relato da reunião sobre Software Livre 
realizado à Presidência. Ele informa que o presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann 
da Silva, avalia a importância da pauta para o CEAU-CAU/RS e sugere o apoio à 
FNA.  

 

4. Apresentação da pauta e extrapauta 

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 6. Extrapauta. 

 

5. Ordem do dia 

 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A assessora Camila compartilha planilha com monitoramento de projetos do 
CEAU-CAU/RS e sugere a revisão. O Colegiado revisa as datas e solicita ajustes no 
cronograma da pauta “Pesquisa de Licenciamento”. A vice-presidente do IAB/RS, 
Paula, questiona sobre participação de TI e Gerência de Comunicação em reunião 
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e o chefe de Gabinete, Paulo, faz esclarecimentos. A presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, retoma pontos alinhados em reunião anterior. O chefe de Gabinete, 
Paulo, fala sobre a ferramenta Google Forms e o Colegiado debate sobre os 
encaminhamentos. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, faz um relato acerca do retorno de 
representantes da entidade sobre a pesquisa. Ela faz sugestões e destaca a 
importância do ajuste dos termos e da avaliação da inclusão de opção de resposta 
em branco. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, faz uma análise sobre o 
questionário e avalia a necessidade de reunião com a Gerência de Comunicação 
para esclarecimentos. O presidente do SAERGS, Evandro, fala sobre elaboração do 
questionário e sugere a realização de reunião informal com a Gerência de 
Comunicação. O Colegiado debate sobre as adequações necessárias e a assessora 
Camila ajusta a planilha.  
O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre autolicenciamento e os(as) representantes 
debatem sobre o tema. A assessora Camila apresenta a pauta “Educação 
Urbanística nas Escolas”, o Colegiado retoma alinhamentos, debate sobre os 
encaminhamentos e solicita ajustes. A Assessoria fala sobre o cronograma e o 
Colegiado debate sobre possibilidade de realização de reuniões mensais. A 
assessora Camila apresenta a pauta “Ampliar o acesso aos softwares de uso 
profissional” e o Colegiado debate sobre capacitações, apoio ao interesse do 
CAU/RS, propostas de divulgação de ações e sugestões de discussões sobre o tema. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere que o tema seja tratado na CEF-
CAU/RS. O coordenador Vicente sugere realização de divulgação do tema na Rádio 
Arquitetura.  
O chefe de Gabinete, Paulo, sugere o alinhamento prévio à divulgação. O 
presidente do SAERGS, Evandro, sugere a verificação do público e o Colegiado 
debate sobre as propostas de divulgação. Ele sugere que a Gerência de 
Comunicação participe das reuniões do CEAU-CAU/RS. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, sugere que solicitação seja enviada à Presidência. O chefe de 
Gabinete, Paulo, faz esclarecimentos sobre atualização de planilha de projetos e a 
assessora Camila faz ajustes, conforme definições indicadas.  
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre os alinhamentos com a 
Presidência e a Gerência de Comunicação e o chefe de Gabinete, Paulo, faz 
esclarecimentos. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, faz um relato sobre a 
relevância da Rádio Arquitetura no Brasil. A assessora Camila retoma a atualização 
dos projetos na planilha e o chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre os 
encaminhamentos da pauta “Ampliar o acesso aos softwares de uso profissional”. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere que seja pautado para a próxima 
reunião a verificação de diagnóstico da AsBEA. 

Encaminhamento Assessoria encaminhará e pautará assuntos conforme solicitação do Colegiado. 

 

6. Extrapauta 

 

6.1. Portaria Normativa 008/2021 – Representação do CAU/RS – Consulta ao CEAU-CAU/RS - 
Indicação de representante para Conselho Municipal em Dois Irmãos - COMPAC  

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 
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Discussão A assessora Camila fala sobre Portaria Normativa 008/2021 – Representação do 
CAU/RS e realiza consulta ao CEAU-CAU/RS para indicação de representante para 
Conselho Municipal em Dois Irmãos. Ela faz esclarecimentos sobre as alterações 
do processo e envio das solicitações ao CEAU-CAU/RS. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, faz questionamentos acerca das alterações e comunicado ao 
Colegiado e o chefe de Gabinete, Paulo, faz esclarecimentos. A assessora Camila 
fala sobre as solicitações de indicação de representantes para Dois Irmãos, 
Gramado, Cachoeira do Sul e Arroio do Sal. O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre 
os prazos, requisitos para indicação e tratativas com entidades. Ele solicita que 
conselheiros(as) e representantes enviem indicações por e-mail. A vice-presidente 
do IAB/RS, Paula, solicita que lista seja enviada no WhatsApp. 

Encaminhamento Assessoria solicitará indicações por e-mail e via WhatsApp. 

 

6.2. Memorando CPUA 008-2021 – Solicitação de informações sobre o envolvimento do CEAU-
CAU/RS na pauta do CAU Educa 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A assessora Camila fala sobre memorando enviado pela CPUA-CAU/RS, com 
solicitação de informações sobre o envolvimento do CEAU-CAU/RS na pauta CAU 
Educa. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre programa da CPUA-
CAU/RS e solicita esclarecimentos para entendimento da pauta. O chefe de 
Gabinete, Paulo, informa que assunto será esclarecido na reunião de Planejamento 
e a assessora Camila fala sobre a pauta “Educação Urbanística nas Escolas”. O 
chefe de Gabinete, Paulo, sugere que seja criada minuta de memorando para 
compartilhamento com o Colegiado e retorno à CPUA-CAU/RS. 

Encaminhamento Assessoria criará minuta de memorando e compartilhará com Colegiado. 

 

6.3. Consulta às Entidades sobre Possibilidade de Realização de Reuniões Mensais e Alteração de 
Calendário do CEAU-CAU/RS 

Fonte Assessoria  

Relatores Assessoria 

Discussão A assessora Camila fala sobre consulta às entidades acerca da possibilidade de 
realização de reuniões mensais e da alteração de calendário do CEAU-CAU/RS. O 
chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre esclarecimento do setor Jurídico sobre 
Regimento Interno para alteração das reuniões. Ele informa que há a possibilidade 
de realização de reuniões mensais e a alteração poderia ser viabilizada por meio 
de normativa. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, avalia a necessidade de 
alteração do dia da semana, para participação da Presidência e demais membros, 
e manifesta entendimento de que as reuniões devem ser quinzenais, em função 
das demandas do Colegiado.  
O presidente do SAERGS, Evandro, faz uma análise das atividades e avalia a 
possibilidade de alteração para reuniões mensais, sugerindo que a decisão possa 
ser temporária, somente até o final de 2021. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, 
fala sobre as diferenças de rendimento de reuniões remotas e presenciais e a 
efetividade das decisões. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere a consulta 
de viabilidade de reuniões mensais e estabelecimento de datas e verificação junto 
aos demais membros. O presidente do SAERGS, Evandro, sugere votação interna 
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no grupo do WhatsApp. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, propõe que 
Assessoria consulte o calendário do CAU/RS e verifique os dias indisponíveis. 

Encaminhamento Assessoria realizará consulta de viabilidade de reuniões mensais, consultará o 
calendário do CAU/RS, verificará os dias indisponíveis e consultará os membros no 
WhatsApp. 

 

7. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Retorno sobre a pesquisa do Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Definição do nome do projeto sobre educação urbanística nas escolas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Verificação do diagnóstico da AsBEA referente à pesquisa sobre BIM 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Retorno do encaminhamento sobre proposta de debate referente ao BIM com a 
participação da Presidência 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Consulta aos membros do CEAU-CAU/RS para verificação de nova data de 
reuniões e Consulta ao CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

8. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 12h10min 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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