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SÚMULA DA 162ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 25 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 

Fábio Müller Coordenador Adjunto 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 

Luisa Kalil Coordenadora de Comunicação 

 

1.       Verificação de quórum 

Presenças Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) e 
representantes acima nominados(as). Registram-se as ausências justificadas do 
coordenador adjunto da CEP-CAU/RS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, e do 
presidente do SAERGS, Evandro Cardoso Medeiros. 

 

2. Aprovação da súmula da 161ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 161ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 
votos favoráveis 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 reunião do Fórum de Entidades, 
agendada para 26/08/2021, e sobre item a ser tratado acerca da troca de 
coordenação. Ele faz esclarecimentos sobre a indicação de representações do 
CEAU-CAU/RS. 

 

4. Apresentação da pauta e extrapauta 

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

 

5. Ordem do dia 

 

5.1. Retorno sobre a pesquisa de Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão O chefe de Gabinete, Paulo, informa sobre reunião realizada com Gerência de 
Comunicação para alinhamento das ações sobre a pesquisa de Licenciamento. A 
vice-presidente do IAB/RS, Paula, faz um relato sobre reunião e apresentação da 
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proposta da pesquisa. Ela informa sobre alinhamento de envio do material e 
avaliação do questionário pela Gerência de Comunicação e realização de ajuste do 
material para divulgação. O chefe de Gabinete, Paulo, complementa o relato sobre 
itens tratados na reunião. A coordenadora de Comunicação, Luisa, informa que o 
material foi enviado e que foi realizada análise prévia. Ela faz questionamento 
sobre o envio de contribuições e solicita que sejam enviadas ao e-mail da Gerência 
de Comunicação. O coordenador Vicente questiona sobre envio de questionário e 
a coordenadora de Comunicação, Luisa, informa que será divulgada matéria no site 
do CAU/RS, com o link da pesquisa, e que a matéria será enviada por meio de 
newsletter. Ela informa que link terá vínculo com Siccau e matéria também será 
compartilhada nas redes sociais. Ela esclarece que, após a finalização do conteúdo, 
o setor criará a estratégia de campanha, com desenvolvimento de peças para 
divulgação. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, sugere a realização de reunião para 
alinhamento.  

Encaminhamento Gerência de Comunicação ajustará a pesquisa. 

 

5.2. Definição do nome do projeto sobre Educação Urbanística nas Escolas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre a pauta de definição do nome do projeto 
sobre Educação Urbanística nas Escolas. O conselheiro Fábio informa que ainda 
não pautou o assunto na CEF-CAU/RS e retoma encaminhamento de discussão 
para realização de reunião conjunta para definições e alinhamento. Ele avalia que 
a definição de um nome deve ser posterior às discussões para definições. A 
assessora Camila fala sobre item previsto no Plano de Ação e o chefe de Gabinete, 
Paulo, sugere que assunto seja tratado na próxima reunião para discussão e avanço 
do projeto. A assessora Camila informa sobre participação da CPUA-CAU/RS, além 
da CEF-CAU/RS e CEP-CAU/RS, e sugere o envio de convite à CPUA-CAU/RS para a 
próxima reunião.  

Encaminhamento Assessoria alinhará com a CPUA-CAU/RS a participação na próxima reunião. 

 

5.3. Verificação do diagnóstico da AsBEA referente à pesquisa sobre BIM 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão O coordenador Vicente fala sobre diagnóstico da AsBEA referente à pesquisa sobre 
BIM, enviado aos membros, e informa que material foi criado pelo GT BIM da 
entidade em 2018. 

Encaminhamento Apenas informe.  

 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão O coordenador Vicente retoma pontos abordados sobre proposta de debate 
referente ao BIM e sugestão de realização de divulgação do tema na Rádio 
Arquitetura. A assessora Camila informa que proposta faz parte da pauta “Ampliar 
o acesso aos softwares de uso profissional” com objetivo de promover ações aos 
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arquitetos e urbanistas. O chefe de Gabinete, Paulo, informa que o tema Software 
Livre será tratado no Fórum de Entidades e sugere o encaminhamento na reunião. 
A coordenadora de Comunicação, Luisa, fala sobre os procedimentos de 
divulgação e Podcast Perspectivas CAU/RS e sugere a definição prévia da ação. O 
coordenador Vicente fala sobre debate e faz sugestões de abordagens. A 
coordenadora de Comunicação, Luisa, reitera necessidade de definição prévia de 
formato e direcionamento e explica os procedimentos para divulgação. O chefe de 
Gabinete, Paulo, sugere que assunto seja aprofundado no Fórum de Entidades e 
realização de reunião posterior com a Gerência de Comunicação para 
alinhamento. A coordenadora de Comunicação, Luisa, faz esclarecimentos e fala 
sobre importância de definição do objeto da ação, da mensagem a ser passada e 
do público a ser atingido.  

Encaminhamento Pauta será tratada no Fórum de Entidades.  

 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

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 proposta de ajuste para quarta-feira no turno 
da tarde. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, informa que possui disponibilidade. 
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, e o coordenador Vicente informam que 
possuem disponibilidade. O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre proposta de 
reunião mensal. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, avalia a necessidade de 
reformulação das ações previstas, caso as reuniões sejam mensais. O Colegiado 
avalia a alteração da periodicidade das reuniões. A vice-presidente do IAB/RS, 
Paula, faz uma análise sobre a efetividade do avanço dos projetos no formato 
quinzenal. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, sugere a divisão da reunião para 
tratativas relacionadas ao debate e ao trabalho nos projetos, com organização e 
objetividade. O Colegiado debate e define a manutenção de reuniões quinzenais, 
troca para quarta-feira no turno da tarde e divisão da reunião em períodos de 
debate e trabalho nos projetos. A assessora Camila informa que Assessoria enviará 
memorando para formalização das definições. A presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, propõe que seja solicitada inclusão na extrapauta na Plenária para 
alteração de horário da reunião no calendário do CAU/RS. 

Encaminhamento Assessoria enviará memorando à Presidência com as definições.  

 

6. Extrapauta 

 

6.1. Programa de Reabilitação do Centro de Porto Alegre 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O coordenador Vicente fala sobre diagnóstico realizado sobre Programa de 
Reabilitação do Centro de Porto Alegre. O chefe de Gabinete, Paulo, informa que 
não acompanhou a audiência pública. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, 
informa que não acompanhou a audiência e tomou conhecimento de informações 
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com críticas. A vice-presidente do IAB/RS, Paula, informa que não se sente apta 
para debater e sugere o aprofundamento para debate no Colegiado. A presidente 
da AAI Brasil/RS, Gislaine, considera que o assunto está sendo tratado fora do 
âmbito do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre e propõe o convite de 
representante para participação em reunião. O chefe de Gabinete, Paulo, sugere 
participação de representantes para debate e o Colegiado define os convidados. 

Encaminhamento Membros se aprofundarão no assunto e assunto será pautado novamente. 

 

7. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Programa de Reabilitação do Centro de Porto Alegre 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto CAU Educa 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Pesquisa de Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Software Livre 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

8. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 11h 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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