
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
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 

SÚMULA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 08 de setembro de 2021 HORÁRIO: 14h às 17h 

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

 

PARTICIPANTES 

Tiago Holzmann da Silva Presidente do CAU/RS  

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Paula Motta Vice-presidente do IAB/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  

Julia Ramos de Carvalho Representante da FeNEA 

Luciano Antunes de Oliveira Gerente de Comunicação 

Sabrina Lopes Ourique Assistente Administrativa 

Diego Bertoletti da Rocha Conselheiro da CPUA-CAU/RS 

Emilio Merino Dominguez Conselheiro da CPUA-CAU/RS e 
representante do PDDUA 

Rafael Passos Presidente do IAB/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). Registram-se as ausências justificadas do 
coordenador adjunto da CEP-CAU/RS, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, e do 
presidente da AsBEA/RS, Vicente Brandão.  

 

2. Aprovação da súmula da 162ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 162ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 
votos favoráveis, 1 abstenção e 3 ausências.  

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

 

3. Comunicações 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Comunicação O presidente do CAU/RS, Tiago, agradece às presidências das entidades pela 
alteração do horário para viabilidade de sua participação. 

 

4. Apresentação da pauta  

Mantida a pauta previamente apresentada. 

 

5. Ordem do dia 

 

5.1. Informes/Comunicação: Reunião do Fórum de Entidades – 20 minutos 
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Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, fala sobre alteração de representação e 
substituição do ICOMOS - Núcleo RS pelo Núcleo IAB Erechim. O chefe de Gabinete, 
Paulo, fala sobre pautas da próxima reunião do Fórum de Entidades. 

Encaminhamento Apenas informe. 

 

5.2. Projetos do CEAU – Licenciamento – 20 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A vice-presidente do IAB/RS, Paula, informa sobre envio de pesquisa, resultados e 
dúvidas à Gerência de Comunicação e que ainda não houve retorno em relação a 
datas e aos próximos passos. O presidente do SAERGS, Evandro, relembra que 
havia sido solicitada a participação da Gerência de Comunicação em reunião. O 
chefe de Gabinete, Paulo, informa que está solicitando a entrada do gerente de 
Comunicação. A assessora Camila retoma os itens do Planejamento, com as 
próximas tarefas, e informa sobre previsão de conclusão do projeto até 
15/10/2021. O presidente do SAERGS, Evandro, retoma alinhamento com 
presidência da FAMURS para uso de estrutura para contato com Prefeituras e o 
assessor Fausto informa sobre troca de presidência e necessidade de refazer 
contato. O gerente de Comunicação, Luciano, fala sobre o andamento das ações 
de Comunicação e informa sobre previsão de avaliação das atividades para a 
próxima semana. Ele fala sobre alinhamento junto à TI para verificação de 
questões do Google Forms e questões de aprimoramento para resultado do 
relatório. Ele retoma atividades relativas a hotsite como ponto de encontro da 
pesquisa e canal de resultados e fala sobre peças necessárias e linguagem do 
material. O chefe de Gabinete, Paulo, informa que o Colegiado aguarda o retorno. 

Encaminhamento Colegiado aguarda retorno da Gerência de Comunicação. 

 

5.3. Projetos do CEAU – Software Livre/BIM – 20 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Conselheiros(as) e Representantes 

Discussão A assessora Camila fala sobre o projeto Software Livre/BIM, que possui objetivo de 
ampliação de acesso a plataformas digitais, softwares e aplicativos profissionais. 
Ela retoma pontos de debate para divulgação e alinhamento com a Presidência. O 
gerente Luciano questiona sobre o escopo do projeto e o chefe de Gabinete, Paulo, 
informa sobre realização de debate com convidados, bem como retoma sugestão 
do coordenador Vicente para divulgação na Rádio Arquitetura. O presidente do 
SAERGS, Evandro, faz um relato sobre os debates realizados e o objetivo de 
construção de parceria e trabalho de divulgação para utilização do Software Livre. 
Ele informa que enviará a apresentação do Projeto Solare à Gerência de 
Comunicação.  
A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, esclarece que o início do projeto no 
Colegiado se deu com a denominação de BIM, mas que se refere ao fomento, 
difusão e uso dos softwares livres. O gerente Luciano propõe o ajuste da 
nomenclatura da pauta e fala sobre possibilidades de ações. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, fala sobre a proposta de debate na Rádio Arquitetura e faz uma 
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avaliação sobre as ações de divulgação. O gerente Luciano informa sobre possíveis 
ações e cita a divulgação na Rádio Arquitetura e no CAU Vivo. Ele sugere que o 
Colegiado indique fontes que trabalhem com esses softwares e conselheiro(a) do 
CAU/RS para condução dos debates. Ele cita a possibilidade de criação de matéria 
com as informações necessárias para divulgação.  
O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre possibilidade de debate acerca do uso do 
software livre e de oportunizar esse ponto de encontro com apoio do Conselho 
junto às entidades. O presidente do CAU/RS, Tiago, fala sobre o objetivo de 
oferecer alternativas e informações aos arquitetos e urbanistas. Ele informa sobre 
possibilidade do CAU/RS e as entidades se associariam à Plataforma Solare, grupo 
de discussão criado pela FNA. Ele faz um relato sobre as opções de utilização de 
softwares livres e possibilidade de apoio do Conselho em ações de formação dos 
profissionais. Ele fala sobre a importância de oferecer as informações e buscar a 
regularidade dos profissionais. O conselheiro Spinelli sugere a consulta ao 
conselheiro Mauricio Zuchetti para colaboração na pauta.  
O assessor Fausto faz um relato sobre uso e aplicabilidade de softwares. O 
presidente do CAU/RS, Tiago, fala sobre a importância da criação de grupos de 
usuários e destaca o papel do CAU/RS de fomento ao uso. Ele reitera a necessidade 
de alinhamento e posterior divulgação das ações. O gerente Luciano avalia as 
ações de divulgação de softwares específicos de Arquitetura e Urbanismo. A vice-
presidente do IAB/RS, Paula, fala sobre etapa posterior à divulgação relacionada à 
exigência de órgãos públicos e acesso democrático dos softwares. O presidente do 
SAERGS, Evandro, avalia que o BIM não viabiliza o acesso democrático em função 
dos valores e fala sobre incentivo aos estudantes e mercado do futuro. Ele destaca 
a importância do estímulo para que as instituições de ensino passem a fomentar o 
aprendizado.  
O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, ressalta a necessidade de 
fomentar as comunidades para discussão do tema. Ele retoma fala de 
representante da FNA acerca dos poucos usuários dos softwares de Arquitetura e 
Urbanismo como desafio ao desenvolvimento. A presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, sugere o encaminhamento de reavaliação do Planejamento com etapas 
de divulgação mais ampla e mais focada. O presidente do SAERGS, Evandro, sugere 
a realização de reunião entre a Gerência de Comunicação e representante da FNA 
para alinhamento. O presidente do CAU/RS, Tiago, propõe que a gestão do 
Conselho elabore um plano e apresente ao CEAU-CAU/RS. Ele faz esclarecimentos 
sobre o papel executivo da gestão e o papel do Colegiado e das Comissões para 
discussão, definição e orientação das ações. O Colegiado informa que está de 
acordo com o encaminhamento.  

Encaminhamento Gestão do CAU/RS apresentará proposta para debate na próxima reunião. 

 

5.4. Projetos do CEAU – Educação Urbanística nas Escolas/CAU Educa – 60 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros e convidados da CPUA-CAU/RS 

Discussão O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre a pauta Educação Urbanística nas 
Escolas/CAU Educa. O assessor Fausto faz uma apresentação sobre andamento do 
CAU Educa e informações sobre o projeto de lei. O presidente do CAU/RS, Tiago, 
sugere reunião com as partes interessadas, vinculadas ao tema da Educação, para 
apresentação de projeto. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, questiona sobre 
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incorporação do Colegiado à iniciativa da CPUA-CAU/RS. O assessor Fausto faz 
esclarecimentos sobre o projeto de lei e as atividades de Educação Urbanística 
relacionadas ao CAU Educa. O conselheiro Diego fala sobre as ações da CPUA-
CAU/RS e faz uma avaliação dos sombreamentos de atividades e construção 
conjunta das atividades. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, reitera que o foco 
das ações do Colegiado é a Educação Urbanística e sugere a verificação acerca da 
forma de colaboração. O Colegiado debate sobre o encaminhamento e a assessora 
Camila faz a leitura dos itens do Planejamento. A presidente da AAI Brasil/RS, 
Gislaine, sugere a retomada da discussão do Planejamento para definições.  

Encaminhamento Pautar assunto para a próxima reunião. 

 

5.5. Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre – 60 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros e convidados: Ricardo Ruschel, Rafael Passos, Emilio Merino Dominguez 

Discussão O presidente do CAU/RS, Tiago, fala sobre a importância das representações dos 
Conselhos e das entidades e faz esclarecimentos sobre o papel do CAU/RS nesses 
Conselhos. Ele fala sobre os pontos de vista divergentes em Conselhos e entidades 
e sobre a defesa do posicionamento do CAU/RS em relação a determinados 
pontos.  
O presidente do IAB/RS, Rafael Passos, faz um relato sobre histórico de ações 
realizadas sobre o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre. 
Ele informa sobre emissão de nota técnica, pelo IAB, e entendimento de que o 
haveria previsão de programas setoriais. Ele informa sobre questionamento sobre 
o Programa e avalia que o debate público é precário do ponto de vista da 
participação. Ele informa que foi divulgado um questionário sem que as pessoas 
soubessem a finalidade e objetivos iniciais do propósito da participação e que não 
houve tratamento estatístico dos resultados. Ele informa que a revisão do plano 
está suspensa e manifesta entendimento de que, em função disso, qualquer 
alteração do plano também deveria estar suspensa. Ele afirma que o Programa 
abala questões fundamentais do Plano Diretor e fala sobre a minuta do projeto de 
lei. Ela informa que definições serão estabelecidas em decreto e faz 
esclarecimentos sobre as questões técnicas alteradas. 
O representante do CAU/RS no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (PDDUA), Emilio, fala sobre o debate acerca da participação dos 
representantes do CAU/RS acerca de questões técnicas e políticas. Ele fala sobre 
posicionamento, atuação, diretrizes e convicções das representações do CAU/RS. 
Ele faz um relato das etapas de elaboração de deliberação da CPUA-CAU/RS e da 
manifestação de preocupação acerca das questões técnicas do Programa de 
Reabilitação, bem como das ações realizadas. O representante do ICOMOS - 
Núcleo RS, José Daniel, fala sobre proposta e apresentação do contexto atual da 
situação do Centro. Ele informa que não há projeção ou estudo sobre necessidade 
de ampliação e reestruturação desse sistema. Ele informa não há avaliação sobre 
questões sociais, culturais e ambientais. 
O chefe de Gabinete, Paulo, manifesta entendimento de que o projeto apresenta 
aspectos de regressão e é tecnicamente frágil. Ele sugere que as entidades 
questionem o embasamento técnico e cita o adensamento e as medidas 
compensatórias. Ele destaca a importância de discussão do processo antes do 
mérito. O presidente do SAERGS, Evandro, informa sobre contato de estudantes 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800   5 
www.caurs.gov.br 

da UFRGS com o SAREGS e o IAB para tratar sobre o funcionamento de parques e 
para solicitação de manifestação das entidades. Ele fala sobre a necessidade de 
entendimento das competências das entidades, como podem levar as opiniões, 
como podem repercutir na sociedade e como tornar o debate mais público. 
O presidente do IAB/RS, Rafael, fala sobre revisão de cálculo de densidade 
proposta e dados de infraestrutura. Ele fala sobre provocação dos moradores do 
Centro de Porto Alegre e possibilidade das novas construções impactarem o 
conforto das pessoas que moram no local. Ele fala sobre impactos do Programa, 
audiência pública e questões de procedimento. O presidente do CAU/RS, Tiago, 
reitera que o CAU/RS não deve entrar na discussão do mérito e fala sobre os 
procedimentos legais para elaboração do Plano Diretor. Ele reforça a importância 
de separar o processo do mérito e fala sobre a discussão de alienação de área 
pública a terceiros, bem como questões de legalidade. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, sugere que o CEAU-CAU/RS possa provocar o Conselho em 
relação às questões de eventuais ilegalidades do processo para que o Conselho 
possa encaminhar ao Plenário. Ela agradece a participação dos convidados no 
debate. 

Encaminhamento Pautar assunto na próxima reunião. 

 

6. Definição da pauta da próxima reunião 

Assunto Projetos do CEAU – Licenciamento 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Projetos do CEAU – Software Livre/BIM 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Projetos do CEAU – Educação Urbanística nas Escolas 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Assunto Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 17h07min 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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