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PROCESSO Protocolo SICCAU nº 1474349/2022 

INTERESSADO Plenário – CAU/RS  

ASSUNTO 
“Projeto Especial:  Software Livre”, aprovado pela Deliberação Plenária DPO-RS 
nº 1416/2022 

DELIBERAÇÃO Nº 029/2022 – CONSELHO DIRETOR 

 

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, ordinariamente através 
de sistema de deliberação remota, no dia 10 de junho de 2022, conforme determina a Deliberação 
Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do 
CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e  
  
Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1416/2022 que homologou o Plano de Trabalho para 
realização de Projeto Especial que visa sensibilizar e capacitar Arquitetos e Urbanistas para a utilização 
das ferramentas de softwares livres aplicados à profissão e dá outras providências; 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1416/2022 que homologou o Plano de Trabalho para 
realização de Projeto Especial que visa sensibilizar e capacitar Arquitetos e Urbanistas para a utilização 
das ferramentas de softwares livres aplicados à profissão, com a utilização de recursos de superávit 
financeiro, com fulcro na Deliberação nº 008/2022 CPFi-CAU/RS e na Deliberação nº 011/2022 CD-
CAU/RS; 
 
Considerando a necessidade de ajustes no Plano de Trabalho do referido projeto especial, constatado 
pela equipe técnica responsável, conforme material em anexo. 
 
DELIBEROU por: 
 
1. Aprovar alteração no Plano de Trabalho para realização de Projeto Especial que visa sensibilizar e 

capacitar Arquitetos e Urbanistas para a utilização das ferramentas de softwares livres aplicados 
à profissão, conforme anexo desta deliberação; 
 

2. Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação. 
 
Com votos favoráveis, da conselheira Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros Carlos Eduardo 
Mesquita Pedone, Fausto Henrique Steffen, Pedro Xavier De Araujo e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade 
das informações aqui apresentadas. 
 
 

Porto Alegre/RS, 10 de junho de 2022. 
 
  
 
 
 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 
Presidente do CAU/RS 
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