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SÚMULA DA 164ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/RS 
 

DATA: 22 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  

Vicente Brandão Presidente da AsBEA/RS 

Gislaine Saibro Presidente da AAI Brasil/RS 

Evandro Cardoso Medeiros Presidente do SAERGS 

Andrea Larruscahim Hamilton Ilha Coordenadora da CEP-CAU/RS 

Fábio Müller Coordenador adjunto da CEF-CAU/RS 

ASSESSORIA 
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 

 

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 da vice-presidente do 
IAB/RS, Paula Motta.  

 

2. Aprovação da súmula da 163ª Reunião Ordinária 

Discussão A súmula da 163ª 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. Apresentação da pauta  

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. 

 

4. Ordem do dia 

 

4.1. Projetos do CEAU – Licenciamento – 30 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros 

Discussão A assessora Camila informa sobre necessidade de atualização da planilha com 
andamento das atividades para encaminhamento à Gerência Geral. O presidente 
do SAERGS, Evandro, informa que não houve retorno da Gerência 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. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, retoma pontos alinhados e o 
assessor Fausto informa que verificará retorno com a Gerência de Comunicação. 
O assessor Fausto solicita que assessora Camila ajuste as datas na planilha. O 
coordenador Vicente questiona sobre ações realizadas e o presidente do SAERGS, 
Evandro, faz um breve relato sobre os alinhamentos. 

Encaminhamento Assessor Fausto verificará retorno com a Gerência de Comunicação. 
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4.2. Projetos do CEAU – Software Livre/BIM – 30 minutos 

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros 

Discussão O presidente do SAERGS, Evandro, fala sobre a pauta Software Livre. O presidente 
do CAU/RS, Tiago, fala sobre o objetivo de propor um plano de ação para 
promoção do Software Livre para atendimento aos profissionais. Ele faz um relato 
sobre temas debatidos e apresentação realizada por representante da FNA. Ele fala 
sobre a importância de oferecer informações e buscar a regularidade dos 
profissionais. Ele reitera os seguintes objetivos: entendimento do tema, promoção 
e divulgação e, junto às entidades, organização de atividades específicas. O 
coordenador Vicente retoma sugestão de realização de debate na Rádio 
Arquitetura e o presidente do SAERGS, Evandro, informa que proposta foi passada 
para avaliação da Gerência de Comunicação. 
O presidente do SAERGS, Evandro, faz questionamentos acerca de parcerias e de 
associação ao Projeto Solare, da FNA. O coordenador Vicente fala sobre 
informação recebida sobre projeto de lei da Prefeitura de Caxias do Sul e informa 
que encaminhará ao Colegiado. O presidente Tiago fala sobre viabilização de 
implantação da ferramenta BIM e necessidades de adaptação para o trabalho na 
gestão pública. O presidente do SAERGS, Evandro, faz um relato sobre histórico de 
ações realizadas envolvendo o BIM e avalia a restrição do mercado. O assessor 
Fausto fala sobre a deficiência de recursos dos órgãos públicos. O presidente Tiago 
sugere que seja criada proposta de plano de ação, de média prazo, para municípios 
que queiram implantar o BIM. A conselheira Andrea avalia a usabilidade do BIM na 
Prefeitura onde atua e concorda com a criação de proposta de plano de ação. O 
Colegiado debate sobre implantação da ferramenta BIM. 
O presidente do SAERGS, Evandro, retoma proposta de aprovação de documento 
com ações do CEAU-CAU/RS. O presidente Tiago propõe o encaminhamento de 
manifestação de entendimento das entidades presentes e realização de consulta 
por e-mail ao IAB para verificação de posicionamento. A presidente da AAI 
Brasil/RS, Gislaine, concorda com o encaminhamento proposto e faz 
esclarecimentos. A assessora Camila fala sobre os termos da minuta do projeto e 
formas de promoção da ação. O presidente do SAERGS, Evandro, faz a leitura das 
ações descritas na minuta criada pela gestão do CAU/RS e consulta às entidades 
em relação ao apoio às ações. A presidente da AAI Brasil/RS, Gislaine, o presidente 
da AsBEA/RS, Vicente, e o presidente do SAERGS, Evandro, manifestam 
posicionamento favorável ao documento. O Colegiado debate sobre o Projeto 
Solare, plataformas de Software Livre e benefícios aos arquitetos e urbanistas. A 
assessora Camila informa que minuta será encaminhada à consulta ao IAB, 
conforme alinhado.  

Encaminhamento Assessoria enviará minuta de documento para consulta ao IAB. 

 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros  

Discussão A assessora Camila retoma itens da pauta Educação Urbanística nas Escolas/CAU 
Educa. O assessor Fausto fala sobre andamento do CAU Educa e informações sobre 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800   3 
www.caurs.gov.br 

o projeto de lei. O conselheiro Fábio faz um relato sobre o tema e as definições 
necessárias e destaca temas para aprofundamento como atividades de extensão. 
O assessor Fausto faz esclarecimentos sobre quais as definições necessárias para 
o projeto e proposta de criação de vídeos e sugere a retirada desse item como 
projeto do CEAU-CAU/RS. O conselheiro Fábio manifesta entendimento de que a 
pauta é um projeto e reforça necessidade de definição das atividades para avanço. 
O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, avalia que o projeto de 
educação é voltado para a cidadania e avalia a necessidade de definição dos 
resultados a se atingir.  
O assessor Fausto fala sobre planilha e prazos para realização das atividades do 
projeto. O conselheiro Fábio reitera necessidade de definição de objetivos para o 
projeto e despertar da consciência de cidadania e construção coletiva da cidade. A 
representante da FeNEA, Julia, avalia a importância da temática de vivência na 
cidade, mobilidade e entendimento da prática e sugere o envolvimento da FeNEA. 
O presidente do SAERGS, Evandro, sugere a reunião de professores de diferentes 
escolas para construção conjunta. A conselheira Andrea avalia que, além de propor 
uma abordagem, é necessário entender em que momento inserir esse assunto. O 
conselheiro Fábio analisa que a chancela da FeNEA é vital para envolvimento dos 
estudantes e fala sobre a possibilidade de convite aos professores para 
participação. Ele informa que realizará consulta aos colegas professores 
relacionados a projetos de extensão para participação na próxima reunião do 
CEAU-CAU/RS. 

Encaminhamento Conselheiro Fábio verificará com professores disponibilidade para participação em 
reunião do CEAU-CAU/RS. 

 

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

Fonte CEAU-CAU/RS 

Relatores Membros 

Discussão O assessor Fausto faz um relato sobre o andamento da pauta Programa de 
Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre. Ele faz um relato sobre pintura 
do Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre, ações realizadas pela Gerência de 
Fiscalização, formalização do conhecimento do fato junto ao Ministério Público 
Estadual, posicionamento de representante da Prefeitura e acompanhamento de 
notícias. O representante do ICOMOS - Núcleo RS, José Daniel, avalia 
positivamente a ação do CAU/RS, informa que assunto não foi citado no âmbito da 
Prefeitura e afirma que o bem não poderia ser pintado para esconder a 
deterioração. O presidente do SAERGS, Evandro, sugere a elaboração de 
documento técnico para informar quais os procedimentos adequados. O 
conselheiro Fábio faz um relato sobre experiência profissional, concorda com a 
sugestão de elaboração de documento técnico e propõe o encaminhamento à CPC-
CAU/RS. O Colegiado debate sobre encaminhamento de ações e o presidente do 
SAERGS, Evandro, sugere a realização de live sobre o assunto.  

Encaminhamento Assessoria encaminhará solicitação de elaboração de nota técnica para imprensa 
para a CPC-CAU/RS. 

 

5. Extrapauta 
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5.1. Indicações de Representações do CEAU-CAU/RS 

Fonte CEAU-CAU-RS 

Relator Fausto Leiria Loureiro 

Discussão O assessor Fausto fala sobre as demandas para representações de Conselhos 
municipais e realização de consulta aos conselheiros e busca apoio das entidades 
para indicações. A assessora Camila informa sobre solicitação de indicação para 
representações em Cachoeira do Sul, Canela, Gramado, Dois Irmãos e Arroio do 
Sal. O assessor Fausto informa que disponibilizará informações aos membros. O 
conselheiro Fábio informa que realizará consulta informal para indicação de 
representação em Cachoeira do Sul. 

Encaminhamento Assessoria disponibilizará informações aos membros. 

 

5.2. Comissão de Relações Internacionais 

Fonte CEAU-CAU-RS 

Relator Vicente Brandão 

Discussão O coordenador Vicente fala sobre consulta à conselheira Andrea acerca da 
Comissão de Relações Internacionais, em Santana de Livramento, e manifesta 
posicionamento favorável para parceria. A conselheira Andrea informa sobre troca 
de mensagens com conselheiro federal, Ednezer Rodrigues Flores, e que o 
processo de integração está em tratativas. O presidente do SAERGS, Evandro, 
informa sobre contato com arquitetas e urbanistas de Miami, nos Estados Unidos, 
e possibilidade de criação de grupo de estudos para inserção de Porto Alegre no 
percurso internacional do estudo de Art déco e propõe que a oportunidade seja 
avaliada. O conselheiro Fábio informa sobre experiência no tema e fala sobre 
atividades realizadas pelo Coletivo Memória Ativa. O presidente do SAERGS, 
Evandro, sugere que as entidades realizem contato com entidade internacional 
especializada em Art déco visando a realização de atividades conjuntas. 

Encaminhamento Pautar assunto novamente.  

 

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 

Assunto Comissão de Relações Internacionais 

Fonte CEAU-CAU/RS 

  

7. Verificação de quórum – encerramento 

Presenças A reunião encerra às 16h40min com os(as) participantes acima nominados(as).  
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PAULO HENRIQUE CESARINO SOARES 
Assessor do CEAU-CAU/RS 

 
 

 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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