
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    1 
www.caurs.gov.br 

ATA DA 121ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS, 1 
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reúne-se o 2 
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, remotamente, 3 
através da ferramenta Microsoft Teams. Sob a coordenação da presidente interina Evelise Jaime de 4 
Menezes e com a participação das(os) conselheiras(os): Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos 5 
Eduardo Mesquita Pedone, Deise Flores Santos, Denise dos Santos Simões, Emilio Merino 6 
Dominguez, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza 7 
Dahm, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Marilia Pereira de Ardovino Barbosa, 8 
Nubia Margot Menezes Jardim, Orildes Tres, Rafael Artico, Rinaldo Ferreira Barbosa, Rodrigo Rintzel, 9 
Rodrigo Spinelli e Silvia Monteiro Barakat. Presente ainda o coordenador do CEAU-CAU/RS, 10 
presidente da ASBEA-RS, Vicente Brandão. 1. Verificação do quórum: A presidente interina EVELISE 11 
JAIME DE MENEZES dá início à Centésima Vigésima Primeira Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS, 12 
saudando a presença de todos e todas e certificando o quórum pleno para instalação e funcionamento 13 
da reunião. 2. Leitura e discussão da pauta: A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES informa 14 
as alterações na pauta previamente apresentada e questiona se há outras sugestões ou solicitações. 15 
Não havendo manifestações, considerada aprovada a ordem do dia. 3. Aprovação de Atas anteriores: 16 
3.1. Ata da 120ª Reunião Plenária Ordinária: A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI solicita 17 
a retirada de pauta do item. 4. Ordem do dia: 4.1. Renovação de licença do cargo de conselheiro 18 
apresentada pelo arquiteto e urbanista Tiago Holzmann da Silva (Origem: Conselho Diretor): A 19 
presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize a apresentação da 20 
matéria. A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI apresenta o pedido de prorrogação de 21 
licença até o dia 04 de julho, com retorno das funções de conselheiro e presidente a partir do dia 05. 22 
4.2. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Ad Referendum nº 004/2021 que 23 
revoga a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1312/2021 e encaminha ao CAU/BR, questionamento 24 
quanto aos procedimentos à serem adotados pelos CAU/UF (Origem: Presidência): A presidente 25 
interina EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A 26 
Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI esclarece que foi verificado pela Gerente Marina que o 27 
embasamento da deliberação referida era a Resolução 193 do CAU/BR que foi alterada e excluiu os 28 
procedimentos referentes à suspensão de registros. Informa que também foi encaminhado ao CAU/BR 29 
questionamento sobre como proceder com os processos em andamento e que a Resolução encontra-30 
se sobre revisão em consulta pública.  A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre 31 
discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação 32 
plenária e abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 1319/2021 é aprovada por unanimidade 33 
dos presentes, com 18 (dezoito) votos favoráveis e 3 (três) ausências. 4.3. Projeto de Deliberação 34 
Plenária que propõe homologar o Ad Referendum nº 005/2021 que altera a composição da Comissão 35 
de Seleção para a Chamada Pública nº 003/2021 (Origem: Presidência): A presidente interina EVELISE 36 
JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A Secretária-Geral 37 
JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa a necessidade de alteração em razão da ausência dos colegas 38 
anteriormente indicados. A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a 39 
matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação 40 
nominal. A Deliberação Plenária nº 1320/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 18 41 
(dezoito) votos favoráveis e 3 (três) ausências. 4.4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe 42 
homologar o Ad Referendum nº 006/2021 que altera o Calendário Geral do CAU/RS para 2021 43 
(Origem: Presidência): A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que 44 
realize a apresentação da matéria. A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa a 45 
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alteração nas datas dos eventos, de acordo com os prazos para a licitação pertinente. A presidente 46 
interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, 47 
faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 48 
1321/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 19 (dezenove) votos favoráveis e 2 (duas) 49 
ausências. 4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Ad Referendum nº 50 
007/2021 que altera a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1296/2021, no que se refere à composição 51 
das Comissões de Ensino e Formação e Organização e Administração (Origem: Presidência): A 52 
presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize a apresentação da 53 
matéria. A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI esclarece que, em decorrência da 54 
prorrogação da licença, citada no item 4.1, com aval do Conselho Diretor, foram mantidas as alterações 55 
da deliberação referida. A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a 56 
matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação 57 
nominal. A Deliberação Plenária nº 1322/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 19 58 
(dezenove) votos favoráveis e 2 (duas) ausências. 4.6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe 59 
homologar o balancete CAU/RS referente ao mês de abril de 2021 - Protocolo SICCAU nº 60 
1329129/2021 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças): A presidente interina EVELISE JAIME 61 
DE MENEZES passa a palavra ao coordenador da CPFI, conselheiro FAUSTO HENRIQUE STEFFEN que 62 
solicita a apresentação da matéria pela assessoria, ressaltando a aprovação pela comissão. A Gerente 63 
Administrativa e Financeira CHEILA DA SILVA CHAGAS apresenta os dados do relatório contábil do mês 64 
de abril, com superávit orçamentário de R$ 2,1 milhões. Destaca aumento de cerca de 8,7% na 65 
arrecadação de receita e 0,17% nas despesas acumuladas de janeiro a abril, em comparação com o 66 
ano anterior. A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a matéria. O 67 
conselheiro EMILIO MERINO DOMINGUEZ questiona sobre a possibilidade de estabelecer indicadores 68 
de gestão e de sustentabilidade, junto à CPFI, para facilitar a visualização e entendimento dos dados 69 
pelos demais conselheiros. A conselheira ORILDES TRES informa que nas reuniões a CPFI avalia a 70 
execução orçamentária junto do balancete. O conselheiro FAUSTO HENRIQUE STEFFEN salienta que a 71 
apresentação apreciada pela CPFI toma muito tempo das reuniões e seria inviável reproduzi-la ao 72 
Plenário. A conselheira NUBIA MARGOT MENEZES JARDIM ressalta que o material pode ser 73 
aprimorado para conter informações que elucidem os dados apresentados. Encerradas as 74 
manifestações, a presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES faz a leitura da minuta de 75 
deliberação plenária e abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 1323/2021 é aprovada por 76 
unanimidade dos presentes, com 19 (dezenove) votos favoráveis e 2 (duas) ausências. 4.7. Projeto de 77 
Deliberação Plenária que propõe homologar procedimentos para conferência de Certidão de 78 
Atribuição de Georreferenciamento e Atividades Correlatas aos profissionais requerentes, no 79 
âmbito do CAU/RS (Origem: Comissão de Ensino e Formação): A presidente interina EVELISE JAIME 80 
DE MENEZES passa a palavra ao coordenador da CEF, conselheiro RODRIGO SPINELLI que relata a 81 
necessidade de regulamentar os procedimentos para cadastro da atividade, que se assemelha à 82 
anotação de segurança do trabalho, em virtude de solicitação dos profissionais, devido à exigência do 83 
INCRA de comprovação da especialização para a aprovação de projetos. A presidente interina EVELISE 84 
JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a matéria, questionando qual o posicionamento do CAU/BR 85 
sobre esse tema. O conselheiro RODRIGO SPINELLI ressalta que o entendimento do CAU/BR está de 86 
acordo com a normativa proposta. O conselheiro FÁBIO MÜLLER discorre sobre a avaliação e anuência 87 
do CAU/BR acerca da exigência do INCRA. A conselheira ORILDES TRES comenta sobre exigência de 88 
cadastro junto ao INCRA para outras atividades, como regularização fundiária, que também deveriam 89 
ser consideradas. O conselheiro RODRIGO SPINELLI destaca que há possibilidade de discussão dessa 90 
pauta pela Comissão de Exercício Profissional (CEP), a partir das considerações do CAU/BR. A 91 
conselheira NUBIA MARGOT MENEZES DE JARDIM questiona se não há falta de conhecimento do 92 
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INCRA acerca das atribuições dos arquitetos e urbanistas. O conselheiro RODRIGO SPINELLI afirma ter 93 
o mesmo entendimento da colega, no entanto, devido à exigência do órgão e acolhimento pelo 94 
CAU/BR, fez-se necessário atender à demanda. O conselheiro CARLOS EDUARDO MESQUITA PEDONE 95 
salienta que esse assunto tem sido pautado pela CEP desde 2014 e que pode ser retomado pela 96 
comissão, a partir de encaminhamento da CEF. O conselheiro FÁBIO MÜLLER corrobora que as 97 
comissões possam debater o tema em conjunto e buscar melhor entendimento e encaminhamentos 98 
mais adequados junto ao CAU/BR. A conselheira ORILDES TRES sugere que, caso mantido o 99 
entendimento sobre a necessidade de comprovação da especialização, o Conselho busque junto a 100 
Instituições de Ensino Superior a promoção da respectiva capacitação, de forma a respaldar todos os 101 
profissionais acerca da devida atribuição. O conselheiro RINALDO FERREIRA BARBOSA ressalta que o 102 
Conselho deve incentivar a busca pela formação continuada e valorizar as especializações. Encerradas 103 
as manifestações, a presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES faz a leitura da minuta de 104 
deliberação plenária e abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 1324/2021 é aprovada por 105 
unanimidade dos presentes, com 18 (dezoito) votos favoráveis e 3 (três) ausências. 4.8. Projeto de 106 
Deliberação Plenária que propõe homologar a criação de Comissão Temporária Lei de Licitações com 107 
o objetivo de versar, analisar e discutir sobre a Lei 14.133/21, dentre outras providências (Origem: 108 
Conselho Diretor): A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize 109 
a apresentação da matéria. A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa se tratar de 110 
proposição do Conselho Diretor a partir de demanda apresentada pela CEP à Presidência, solicitando 111 
a criação de Grupo de Trabalho com profissionais diversos. O conselheiro CARLOS EDUARDO 112 
MESQUITA PEDONE, coordenador adjunto da CEP, relata o histórico de debate sobre o tema que levou 113 
ao encaminhamento da solicitação. A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão 114 
sobre a matéria e, não havendo manifestações, faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre 115 
votação nominal. A Deliberação Plenária nº 1325/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, 116 
com 18 (dezoito) votos favoráveis e 3 (três) ausências. 4.9. Projeto de Deliberação Plenária que 117 
propõe homologar encaminhamento ao CAU/BR, de solicitação de ação junto ao Ministério da 118 
Defesa na busca de incluir profissionais arquitetos e urbanistas como responsáveis técnicos para 119 
exercer atividades de aerolevantamento e aerofotogrametria com o uso de VANTs no compêndio 120 
sobre aerolevantamento (Origem: Comissão de Exercício Profissional): A presidente interina EVELISE 121 
JAIME DE MENEZES passa a palavra ao coordenador adjunto da CEP, conselheiro CARLOS EDUARDO 122 
MESQUITA PEDONE que apresenta a matéria, informando que a situação é semelhante ao debate do 123 
item 4.7, sendo demanda trazida pelos profissionais, em relação ao Ministério da Defesa.  A presidente 124 
interina EVELISE JAIME DE MENEZES abre discussão sobre a matéria e, não havendo manifestações, 125 
faz a leitura da minuta de deliberação plenária e abre votação nominal. A Deliberação Plenária nº 126 
1326/2021 é aprovada por unanimidade dos presentes, com 17 (dezessete) votos favoráveis e 4 127 
(quatro) ausências. 4.10. Distribuição do Processo nº 1000097827/2020 – Protocolo SICCAU nº 128 
1033559/2020 para análise de recurso ao Plenário (Origem: Presidência – CEP): A presidente interina 129 
EVELISE JAIME DE MENEZES solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A Secretária-130 
Geral JOSIANE CRISTINA BERNARDI informa que o processo deve ser designado a membro do Plenário 131 
para apresentação de relato e voto na próxima reunião plenária ordinária. A conselheira ORILDES TRES 132 
se dispõe à relatoria. 4.11. Distribuição do Processo Protocolo SICCAU nº 771354/2018 para análise 133 
de recurso ao Plenário (Origem: Presidência – CED): A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES 134 
solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. A Secretária-Geral JOSIANE CRISTINA 135 
BERNARDI informa que o processo deve ser designado a membro do Plenário para apresentação de 136 
relato e voto na próxima reunião plenária ordinária. O conselheiro CARLOS EDUARDO MESQUITA 137 
PEDONE se dispõe à relatoria. 4.12. Apresentação da Deliberação CED-CAU/RS nº 040/2021 que 138 
aprova a minuta de relatório acerca do tema Reserva Técnica e submete às demais comissões para 139 
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análise e contribuição (Origem: Comissão de Ética e Disciplina): A presidente interina EVELISE JAIME 140 
DE MENEZES passa a palavra à conselheira GISLAINE VARGAS SAIBRO, membro da CED, que relata o 141 
histórico de debate do tema por diversas instâncias do CAU/RS, cujo material foi profundamente  142 
analisado pela CED, culminando na referida deliberação, que será encaminhada às demais comissões 143 
para análise e contribuições para aprimoramento do documento. A conselheira MÁRCIA ELIZABETH 144 
MARTINS destaca a importância do documento finalizado com entendimento de todos para o trabalho 145 
da CED, uniformizando procedimentos para análise dos processos. 4.13. Apresentação Planejamento 146 
Estratégico CAU/RS 2021 (Origem: Gerência Geral): A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES 147 
solicita à assessoria que realize a apresentação da matéria. O Gerente Geral TALES VÖLKER relata o 148 
processo do Planejamento Estratégico que fará o monitoramento dos projetos das gerências e das 149 
comissões do CAU/RS. A Secretária Executiva CARLA REGINA DAL LAGO VALÉRIO fala sobre o trabalho 150 
desenvolvido junto às assessorias das comissões e apresenta o status atual de todos os projetos das 151 
comissões. 5. Comunicações: 5.1. Do Conselheiro Federal: Não houve manifestação. 5.2. Da 152 
Presidência do CAU/RS: O Chefe de Gabinete PAULO HENRIQUE CESARINO CARDOSO SOARES relata 153 
a reunião do Fórum de Entidades realizada ontem (24), que tratou sobre os editais do CAU/RS, os 154 
projetos em desenvolvimento envolvendo entidades, entre outros assuntos. Informa as tratativas 155 
relacionadas ao Gabinete de ATHIS, destacando o encaminhamento de minuta de protocolo de 156 
intenções para parceria com o município de Pelotas. 5.3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e 157 
Urbanistas (CEAU-CAU/RS): O coordenador do CEAU-CAU/RS, VICENTE BRANDÃO, presidente da 158 
ASBEA-RS, relata o andamento do trabalho do Colegiado, como a elaboração de pesquisa e debate 159 
sobre software livre de BIM. 5.4. Das Comissões Permanentes (Ordinárias e Especiais): 5.4.1. 160 
Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS): O conselheiro EMILIO MERINO 161 
DOMINGUEZ, coordenador da COA, relata o andamento de cada um dos principais projetos da 162 
comissão. Informa a participação nos grupos de trabalho criados pela COA-CAU/BR para discussões 163 
sobre Regimento Interno, Ouvidoria, Planejamento Estratégico e SGI. 5.4.2. Comissão de 164 
Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS): O conselheiro FAUSTO HENRIQUE STEFFEN, coordenador da 165 
CPFI, informa que segue em pauta a análise da proposta de PCCR e os demais assuntos ordinários. 166 
5.4.3. Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS): A conselheira DEISE FLORES SANTOS, 167 
coordenadora da CED, informa sua participação em palestra, que a comissão segue na análise de 168 
processos e parabeniza o Seminário de Ensino promovido pelo CAU/RS. 5.4.4. Comissão de Exercício 169 
Profissional (CEP-CAU/RS): O conselheiro CARLOS EDUARDO MESQUITA PEDONE, coordenador 170 
adjunto da CEP, relata que a comissão tem seguido seu planejamento, discutindo sobre as Micro 171 
Empresas Individuais, a revisão do Plano de Fiscalização do CAU/RS, a criação de frente de fiscalização 172 
para planos diretores e planos de mobilidade urbana, entre outras temáticas. 5.4.5. Comissão de 173 
Ensino e Formação (CEF-CAU/RS): O conselheiro FÁBIO MÜLLER, coordenador adjunto da CEF, fala 174 
sobre o Seminário de Ensino, em andamento, destacando a programação da tarde de hoje e os 175 
encaminhamentos esperados do evento. Parabeniza a todos os envolvidos na realização do evento. 176 
Informa a publicação no site do Conselho do resultado da pesquisa sobre o ensino no cenário 177 
pandêmico, fornecendo panorama sobre o ensino remoto. Comenta sobre a elaboração de cartilha 178 
aos egressos, que está sendo concluída pela comissão para lançamento em breve. 5.4.6. Comissão 179 
Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/RS): Não houve manifestação. 5.4.7. Comissão 180 
Especial de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS): A conselheira MÁRCIA ELIZABETH MARTINS, 181 
coordenadora da CPC, relata o andamento dos projetos da comissão. Informa a organização de reunião 182 
com as CPCs dos demais CAU/UF. Destaca o acompanhamento dos processos judiciais relacionados a 183 
patrimônio. Agradece a oportunidade de participar do Seminário de Ensino e parabeniza a 184 
organização. 5.5. Dos conselheiros: A conselheira ORILDES TRES relata sua participação na reunião do 185 
COESPPCI, que teve como pauta principal a obra do Cristo Protetor de Encantado. 6. Encerramento da 186 
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121ª Reunião Plenária Ordinária: A presidente interina EVELISE JAIME DE MENEZES encerra a 187 
Centésima Vigésima Primeira Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS às doze horas e vinte e cinco 188 
minutos. 189 
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