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SÚMULA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes. 

  

2. Aprovação da súmula das reuniões anteriores 

Encaminhamento 
As súmulas da 223ª Reunião Ordinária e da 224ª Reunião Ordinária, enviadas 
previamente, foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 

 

3. Apresentação da pauta e extra pauta 

Discussão 
É aprovada a pauta previamente enviada e incluído os itens extra pauta: “Solicitação 
de renúncia de conselheiro” e “Caso do descumprimento de regulamento por 
conselheiro”.  

 

4. Ordem do dia 

4.1.  
Procedimentos a serem tomados com relação Of. 206.2022 e o relatório final do 
INQUÉRITO POLICIAL Nº 14/2020/700902/A - Processo nº 015/2.20.0003180-0 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Discussão 

O presidente explica brevemente sobre o inquérito e o envolvimento do CAU/RS no 
mesmo. Diz que foi enviado ofícios à Polícia Federal e ao Ministério Público 
solicitando o grau de sigilo do inquérito. A conselheira Márcia se coloca à disposição 
para auxiliar a administração no que for necessário. A conselheira Evelise manifesta 
solidariedade aos colegas e diz que acredita que a situação irá se resolver da melhor 
maneira. O conselheiro Pedro presta solidariedade aos colegas envolvidos. O 
conselheiro Fábio pensa que é necessário conservar ao máximo os conselheiros 
envolvidos. O Conselho Diretor mantém as ações previstas sobre o assunto: 
Instauração de Comissão própria para análise dos fatos envolvendo conselheiros no 
exercício do mandato, a fim de processar e apontar eventuais responsabilidades, 
viabilizando posterior exame do Plenário dos Conselheiros (órgão competente para 
aplicar penalidades); Encaminhamento do Relatório do Inquérito Policial à Comissão 
de Ética e Disciplina, para apuração da conduta profissional dos arquitetos e 
urbanistas indiciados; Reabertura do processo ético promovido em relação ao ex-
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conselheiro, tendo em vista que os fatos constantes do Relatório colocam sob 
suspeição os procedimentos e decisões ali tomadas; e Propor ao Plenário a 
substituição nas comissões internas daqueles conselheiros mencionados no 
Inquérito e que ainda exercem mandato no CAU/RS, na forma da Lei Federal 
12.378/2010 e das demais normas internas. 

Encaminhamento Aguardar o retorno sobre o grau de sigilo para dar sequência às ações previstas.  

 

4.2.  Participação CAU/RS em Evento Nacional do CAU/BR realizado em São Paulo 

Fonte Presidência 

Relatores Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi / Paulo Soares 

Discussão 

O presidente relata que participou, na semana anterior, da Plenária Ampliada do 
CAU/BR, do Fórum de Presidentes, entre outras reuniões nacionais, comenta que 
uma série de outros eventos aconteceram naquela semana em São Paulo. Pede que 
seja apresentado um relato do evento na plenária de junho. A secretária geral Josiane 
faz um breve relato da participação do CAU/RS no evento em SP; acrescenta que 
ontem teve retorno sobre o SEI, e que na próxima semana já terá acesso ao sistema. 
O chefe de gabinete Paulo comenta que o ato público da Carta aos Candidatos das 
Eleições de 2022 aconteceu com convidados e com falas importantes da presidente 
do CAU/BR Nádia, da Maria Elisa Baptista como representante do IAB, do Endezer 
Flores como representante da COA-CAU/BR, entre outros.  

Encaminhamento Apenas informe. 

 

4.3.  CSC – Centro de Serviços Compartilhados 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Discussão 

O presidente relata que está se buscando um encaminhamento em conjunto ao 
CAU/BR sobre o pagamento do CSC e contextualiza o caso. Comenta que a o CSC teve 
mais de 1 (um) milhão de reais em superávit em relação a 2021, e houve uma redução 
na expectativa de orçamento do ano de 2022.  

Encaminhamento 
A assessoria irá solicitar as convocações para participação dos conselheiros no 
evento do CAU/BR em São Paulo.  

  

5. Extra pauta  

5.1.  Solicitação de renúncia de conselheiro 

Fonte Presidência 

Relatora Josiane Bernardi 

Discussão 
A secretária geral Josiane informa que a presidência recebeu no dia de hoje uma 
manifestação de renúncia do cargo de conselheiro do arquiteto e urbanista Maurício 
Zuchetti. 

Encaminhamento Apenas informe 

 

5.2.  Caso do descumprimento de regulamento por conselheiro 

Fonte COA-CAU/RS 

Relatores Membros  
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Discussão 

A conselheira Evelise comenta que na última reunião da COA o conselheiro disse 
que se sentiu em uma situação vexatória por ter sido exposto. Relata que informou 
a ele que regras não podiam ser quebradas e que iria trazer o assunto ao Conselho 
Diretor. A conselheira Márcia relembra que na última reunião plenária teve colegas 
interpretando a minuta de deliberação prevista como uma punição ao referido 
conselheiro. O presidente Tiago diz que não existe censura e sanção prévia, apenas 
respeito a uma decisão coletiva. Pede que seja encaminhada a decisão do Conselho 
Diretor para esclarecimentos do conselheiro. O conselheiro Pedone considera o 
trabalho de conselheiro e em especial do conselho diretor uma grande 
responsabilidade que deve ser tratada com seriedade. O conselheiro Fábio entende 
que o presidente, amparado pelo Conselho Diretor, pode solicitar esclarecimentos; 
pensa que o assunto não necessita ir ao plenário; e que é urgente que o regramento 
aos conselheiros seja estabelecido. O presidente Tiago sugere que seja 
encaminhado à plenária um referendo à normativa de obrigatoriedade da vacinação 
contra o COVID no âmbito do CAU/RS. O conselheiro Pedro concorda que a minuta 
da deliberação deveria ter sido escrita sem colocar nomes específicos e pensa que 
não é necessário referendar a norma em plenária.  A secretária Josiane fala das 
normativas do CAU/RS sobre o tema, comenta que o mesmo problema aconteceu 
em outros CAU/UF.  

Encaminhamento 
A assessoria enviará e-mail ao conselheiro solicitando esclarecimentos acerca da 
carteira de vacinação e do ‘gabinete paralelo’. A assessoria providenciará a alteração 
da Portaria Normativa Nº 16/2021. 

  

6. Comunicações 

6.1.  Presidência  

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado Sem relatos.  

6.2.  Comissão de Organização e Administração  

Relatora Evelise Jaime de Menezes 

Comunicado 
A conselheira Evelise fala que a comissão está focada na revisão do Regimento 
Interno. 

6.3.  Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Fausto Henrique Steffen 

Comunicado 
O conselheiro Fausto diz que a comissão possui alguns processos de isenção de 
anuidade por doença grave para análise. 

6.4.  Comissão de Exercício Profissional 

Relator Carlos Eduardo Mesquita Pedone 

Comunicado 

O conselheiro Pedone fala sobre a nova possibilidade de trabalho do arquiteto e 
urbanista como Microempreendedor Profissional, deste modo restringiria os 
encargos sociais em 5% para a categoria, diz que a assessora parlamentar Luciana 
Rubino fez uma exposição sobre o assunto no evento em São Paulo. 

6.5.  Comissão de Ensino e Formação 

Relatores Márcia Elizabeth Martins e Fábio Müller 

Comunicado 

A conselheira diz que no dia 26 de maio participou de um evento no qual levou 
informações práticas de ações voltadas ao ensino: a atuação de palestras éticas e 
atividades de extensão universitária. Informa que na segunda-feira a CEF participará 
da reunião da CEP. O conselheiro Fábio fala que no evento do CAU/BR foram 
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destacadas as ações do CAU/RS em Ensino à Distância; complementa que o CAU/RS 
é um dos únicos que trata de extensão universitária; no evento, reforçou a 
necessidade de um posicionamento nacional contra o EaD e padronização de 
procedimentos a respeito do tema.  

6.6.  Comissão de Ética e Disciplina 

Relatora Márcia Elizabeth Martins 

Comunicado 
A conselheira Márcia diz o acontecerá um Seminário na próxima semana, seria 
importante a participação do assessor Flávio, da assessora Karla e de um membro da 
comissão. Informa que encaminhará a solicitação de desligamento da comissão.  

6.7.  Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 

Relator Pedro Xavier De Araujo 

Comunicado 

O conselheiro Pedro relata que conversou com o coordenador da CPUA nacional, 
Ricardo Mascarello, sobre a intenção de vinda para o evento da Trienal em 
novembro. No dia 30 de junho haverá a reunião com os representantes com a pauta 
‘Licenciamento’, poderá haver uma troca de debate com os representantes e 
participação da CPUA-CAU/BR. Comenta que sente falta de interesse e envolvimento 
dos demais colegas da comissão.  

6.8.  Comissão Especial de Patrimônio Cultural  

Relator Fábio Müller 

Comunicado Sem relato. 

  

7. Encerramento 

 Encaminhamento A reunião encerra às 17h25 com os participantes presentes. 

 
 
 

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES 
Assistente Administrativa do CAU/RS 

 
 
 

TIAGO HOLZMANN DA SILVA 
Presidente do CAU/RS 
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