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SÚMULA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS 

 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças 

Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). 
É registrada a ausência justificada do coordenador e da coordenadora adjunta da 
CEF-CAU/RS, respectivamente, conselheiro Rodrigo Spinelli e conselheira Márcia 
Elizabeth Martins. 

  

2. Aprovação da súmula da reunião anterior 

Encaminhamento 
A súmula da 228ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade, com abstenções 
dos conselheiros Carlos Pedone e Pedro Araújo.  

 

3. Apresentação da pauta e extrapauta 

Discussão 
Por solicitação do conselheiro Pedro Araújo, é incluído o item “Cartilha de 
Patrimônio Cultural”. 

 

4. Ordem do dia 

4.1.  
Posicionamento do CAU RS sobre atribuições e relacionamento com demais 
Conselhos 

Fonte Gabinete da Presidência 

Relator Paulo Soares 

Discussão 

O Chefe de Gabinete Paulo Soares relata questionamento recebido da Prefeitura 
Municipal de São Leopoldo acerca da atribuição dos técnicos industriais sobre 
parcelamento de solo, que foi levado à CEP, referindo que anteriormente, em 
consulta similar, o CAU afirmou que apenas se manifestaria em relação às atribuições 
dos arquitetos. O Presidente Tiago levanta questão da manifestação do CAU/BR 
remetendo aos CAU/UF a responsabilidade de tratar sobre atribuições, salientando 
que deve ser formulada estratégia para atendimento a consultas. A conselheira 
Andréa Ilha destaca que a orientação da assessoria jurídica é a de que sejam feitas 
ações políticas no sentido de alinhar os entendimentos sobre as atribuições, mas 
entende que o Conselho deve se posicionar em defesa das atribuições dos arquitetos 
e para proteção da sociedade. O conselheiro Carlos Pedone propõe que, além de 
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uma resposta imediata à prefeitura, informando a legislação e atribuição do 
arquiteto e urbanista para o questionamento específico, seja elaborada tese jurídica 
que englobe essa e outras questões referentes às atribuições. O Presidente Tiago fala 
sobre as ações do CAU em relação a diversas pautas, agindo de forma mais ou menos 
enérgica, e entende que é o momento de fazer um enfrentamento mais enérgico no 
caso dos técnicos industriais. Destaca que a elaboração das resoluções do CFT 
exorbita o que está na legislação. Propõe oficiar as prefeituras sobre as atribuições 
do arquiteto e dar suporte à ação judicial do CAU/BR. O conselheiro Fábio Müller 
sugere articulação com os outros órgãos e conselhos, como o CREA, do mesmo modo 
que foi feito com o EAD. Salienta que as ações de enfrentamento podem ser também 
no âmbito da comunicação e da informação. A conselheira Evelise Menezes 
corrobora que a sociedade e os gestores públicos devem ser alertados sobre os riscos 
de atividades serem executadas por profissionais sem a devida atribuição. O 
conselheiro Carlos Pedone destaca o encaminhamento da questão pela CEP ao 
Gabinete da Presidência para que seja avaliada a necessidade de acionar a assessoria 
jurídica do CAU para montar parecer a partir da legislação, do CAU e do CFT, e das 
DCNs. O Presidente Tiago salienta que há incoerência entre a lei de criação e as 
resoluções do CFT, sendo que as últimas exorbitam a primeira. O conselheiro Fábio 
Müller sugere trabalho conjunto entre CEP e CEF para embasar a tese jurídica, 
fazendo análise das DCNs e da legislação sobre atribuições. 

Encaminhamento 

Oficiar a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, informando sobre a exorbitância da 
atuação dos técnicos industriais nas atividades de parcelamento de solo. 
Disponibilizar material sobre ação do CAU/BR e acionar a Assessoria Jurídica para 
auxiliar na análise das atribuições – pauta conjunta com CEF e CEP, que embasará 
tese. 
Verificar ações e encaminhamentos junto ao MP e outros órgãos/conselhos. 

 

4.2.  Homenagem à arquiteta e urbanista com registro mais antigo em atividade no RS 

Fonte Secretaria Geral 

Relatora Josiane Bernardi 

Discussão 

A Secretária Josiane Bernardi relata a sugestão de indicação para homenagear a 
profissional V.F. no Prêmio CAU e as possibilidades aventadas para atender à 
indicação. O Presidente Tiago destaca a precaução adotada pelo CAU ao prestar 
homenagens e fazer premiações. O conselheiro Fábio Müller fala sobre a proposta 
apresentada, destacando a falta histórica de reconhecimento às mulheres na 
profissão. O gerente Luciano Antunes salienta concordar com a posição do Conselho, 
mas entende que a homenagem no Prêmio CAU é um reconhecimento à trajetória 
profissional e não a um trabalho ou projeto, portanto, acredita ser válida e oportuna 
a indicação. A conselheira Evelise Menezes afirma que, na sua visão, o Prêmio CAU 
tem homenageado profissionais com relevante contribuição a atuantes no 
funcionamento do Conselho, especificamente, e não apenas para a Arquitetura e 
Urbanismo de forma geral. O conselheiro Pedro Araújo apresenta seu entendimento 
sobre a questão, salientando que a homenagem seria para além da contribuição da 
profissional, mas pela questão de gênero. Pondera a importância também da 
indicação de homenagem aos colegas saudosos (conselheiros Iran e Veríssimo), 
ressaltando que devem ser sempre recordados nas oportunidades possíveis. A 
Secretária Josiane Bernardi relata sugestão da conselheira Carline em relação à 
edição específica para premiação das arquitetas. Propõe a criação de uma categoria 
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a mais para atender essa demanda de equidade. O gerente Luciano Antunes entende 
que a inclusão deve acontecer de forma geral e não apenas com uma categoria 
dedicada. O Presidente Tiago entende que pode ser proposta a participação no 
evento, mas a homenagem deve ser melhor pensada. 
A conselheira Andrea Ilha fala sobre a equidade da composição atual do CD e propõe 
que seja revisto esse cenário. 

Encaminhamento Desenvolver a proposta para homenagem à profissional indicada. 

 

4.3.  Informe - Acordo Coletivo 

Fonte Gerência Geral 

Relator Tales Völker 

Discussão 

O gerente Tales Völker relata reunião com a Comissão de Representantes dos 
Empregados e com o Sindicato, onde foi apresentada minuta. Informa que na 
próxima quarta-feira haverá nova reunião onde deverá ser encerrada a negociação, 
com aprovação da proposta. O Presidente Tiago salienta que é uma renovação com 
algumas atualizações. Solicita que seja encaminhado para homologação pelo 
Plenário. 

Encaminhamento O documento será encaminhado para apreciação do Plenário na reunião de 26/08. 

 

4.4.  Informe - Regras de Promoção PCS 

Fonte Gerência Geral 

Relator Tales Völker 

Discussão 

O gerente Tales Völker informa que, após a aprovação pelo Plenário, a CPFI iniciará 
uma análise da viabilidade financeira para concessão das promoções e discussão 
sobre os critérios a serem considerados nessa avaliação para inclusão no PCCR. O 
Presidente Tiago ressalta que deve ser sanada a pendência em relação às promoções 
anteriores a 01/08/2022. 

Encaminhamento Apenas informe. 

 

4.5.  Informe - Implantação SEI 

Fonte Secretaria Geral 

Relatora Josiane Bernardi 

Discussão 

A Secretária Josiane Bernardi informa que está sendo feita a parametrização dos 
dados no sistema, que essa etapa assim como a atualização de tutoriais e normativas 
para uso do SEI serão concluídas até o fim do mês de agosto e, na primeira semana 
do mês de setembro, haverá uma imersão com os CAU/UF para treinamento, 
envolvendo empregados e alguns conselheiros. Destaca o sucesso do 
desenvolvimento do projeto junto ao grupo de trabalho.  O Presidente Tiago 
questiona o envolvimento dos outros CAU/UF. A Secretária Josiane Bernardi fala 
sobre as particularidades de implementação do sistema, que será distinta para cada 
UF, salientando que o treinamento será organizado pelo CAU/SP. Fala sobre a 
demanda que deve ser atendida para início da utilização. O conselheiro Carlos 
Pedone questiona se o SEI faz parte do CSC. A Secretária Josiane Bernardi esclarece 
que sim, que irá substituir o SGI dentro dos custos do CSC. O conselheiro Pedro 
Araújo fala sobre a experiência de uso do SEI na prefeitura e os ajustes que são feitos 
ao longo do tempo. 

Encaminhamento Apenas informe. 
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5. Extrapauta 

5.1.  Cartilha de Patrimônio Cultural 

Fonte CPUA 

Relator Pedro Araújo 

Discussão 

O conselheiro Pedro Araújo comenta as observações da CPUA sobre o material 
recebido para análise e destaca que o entendimento da comissão foi de trazer as 
considerações pessoalmente, pois não se tratava do texto em si, mas de aspectos 
gerais sobre o objetivo do documento. O conselheiro Fábio Müller relata o trabalho 
de elaboração da cartilha, apresentando o intuito da comissão com o material a ser 
elaborado e com a distribuição às comissão para contribuições. Relata sua 
experiência com a elaboração da cartilha dos formando da CEF. Apresenta material 
elaborado pelo CAU/SC, como exemplo do que pode ser feito para atendimento a 
diversos públicos-alvo. Informa que tem intenção de promover o lançamento da 
cartilha na Trienal e solicita que os coordenadores repliquem esse esclarecimento 
em suas comissões. O Presidente Tiago salienta que o trabalho dos demais CAUs 
pode ser copiado sem problemas, com as devidas adequações. 

Encaminhamento Apresentar esclarecimento às comissões. 

  

6. Comunicações 

6.1.  Presidência  

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado 

O Presidente Tiago relata nova vitória relacionada ao EAD, com a suspensão de uma 
IES irregular pelo INEP/MEC. Salienta que o tema está prosperando, com 
reconhecimento pela CEF-CAU/BR e uma série de pequenas vitórias, que dão 
consistência ao trabalho realizado. Destaca ainda manifestações positivas à iniciativa 
da criação da Comissão de Acervo e que a estratégia de enfrentamento ao pregão 
começou a ser replicada por outros CAU/UF. Informa boa conclusão em relação ao 
concurso da PMPA, cujo acordo deve ser formalizado em breve. Refere que logo deve 
ocorrer a homologação do edital de pesquisas. O gerente Tales Völker informa que 
também em um mês deve sair o resultado da seleção dos livros. O Presidente Tiago 
destaca a baixa procura pelos editais de apoio e patrocínio. O gerente Tales Völker 
informa que há um grupo de trabalho estudando alternativas para tornar os editais 
mais atrativos. O Presidente Tiago fala sobre as inscrições para o Curso de ATHIS e 
informa a metodologia do evento. A conselheira Evelise Menezes reporta 
reclamações acerca do valor de ingresso. O Presidente Tiago relata entrevistas com 
a Folha de São Paulo e com a Radio Nacional de Brasília. A conselheira Andrea Ilha 
propõe avaliação durante e após a execução dos projetos, para obter parecer do 
público que está recebendo as melhorias. O Presidente Tiago corrobora a 
necessidade de análise pós-ocupação, a partir de questionário com os profissionais 
e com os moradores. 

6.2.  Comissão de Organização e Administração  

Relatora Evelise Jaime de Menezes 

Comunicado 

A conselheira Evelise Menezes relata a conclusão da revisão do Regimento Interno, 
para envio do documento a todos os conselheiros. Informa que foi tratada 
brevemente a Cartilha de Patrimônio Cultural, que voltará à pauta na próxima 
reunião. 
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6.3.  Comissão de Planejamento e Finanças 

Relator Fausto Henrique Steffen 

Comunicado 

O conselheiro Fausto Steffen relata que a comissão realizou análise de processos de 
cobrança e tratou sobre o Seminário da CPFI-CAU/BR, que ocorrerá em Brasília, em 
duas semanas. Comenta que na próxima reunião presencial deverá ser feita a análise 
do balancete mensal. 

6.4.  Comissão de Exercício Profissional 

Relatora Carlos Eduardo Mesquita Pedone 

Comunicado 

O conselheiro Carlos Pedone relata tentativa de aproximação com o professor do 
curso de licitações da FAMURS para colocar em prática as orientações da nota técnica 
emitida pelo CAU/RS. Fala sobre ideia de fomentar a criação de módulos de 
concursos nas prefeituras. Informa que no próximo dia 15 acontecerá a CEP-Sul, que 
contará com participação da CEP/BR. A conselheira Andréa Ilha ressalta que o tema 
será a Resolução 21. 

6.5.  Comissão de Ensino e Formação 

Relator - 

Comunicado - 

6.6.  Comissão de Ética e Disciplina 

Relator Fábio Müller 

Comunicado 

O conselheiro Fábio Müller reitera a informação do acúmulo de processos na 
comissão. Apresenta entendimento de que o trabalho da comissão deve ser 
orientativo e afirma que começará a buscar estratégias de prevenção às faltas éticas, 
pois o caráter fundamental da CED deve ser de educação e não de punição. Informa 
que haverá Seminário da CED, em setembro, em Cuiabá, com o tema Reserva Técnica 
e que, caso não haja participação de membro da Comissão Temporária que trata do 
tema, a CED estará à disposição para apresentar relato pelo CAU/RS. 

6.7.  Comissão Especial de Patrimônio Cultural 

Relator Fábio Müller 

Comunicado 

O conselheiro Fábio Müller fala sobre a participação do CAU/RS no dia 20/08 na 
programação para o Dia Estadual do Patrimônio, promovido pela Secretaria de 
Estado da Cultura (Sedac/RS), e sobre o concurso de fotografia de patrimônio para o 
calendário 2023. Solicita aos colegas a divulgação de ambos. Relata os 
encaminhamentos de reunião da REDEPAC com foco em inventários. Informa 
situação das ações judiciais acompanhadas pela comissão. Destaca retornos inicias 
do contato com as prefeituras para verificação da situação de legislação de 
patrimônio, inventários, etc. indicando que a ação foi bem aceita pelos gestores 
públicos. O conselheiro Carlos Pedone salienta experiência implantada em Caxias do 
Sul. O conselheiro Fábio Müller fala sobre intenção de criar selo de boas práticas e 
premiação para programas em favor do patrimônio. 

6.8.  Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental 

Relator Pedro Xavier de Araújo 

Comunicado 

O conselheiro Pedro Araújo destaca o empenho dos membros da comissão nos 
trabalhos. Informa que será realizada, no próximo dia 30, reunião com os 
representantes institucionais, sobre planos diretores, com participação da assessoria 
jurídica do CAU/RS. Fala da proposição de evento com a CPUA-CAU/BR na Trienal. 
Comenta questões apresentadas pelos representantes. A conselheira Evelise 
Menezes questiona o funcionamento das indicações e se há iniciativa do CAU no 
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sentido de buscar essas representações. O conselheiro Pedro Araújo esclarece o 
procedimento normatizado no CAU/RS, fala sobre o relacionamento estabelecido 
com os representantes e os entendimentos diversos acerca da participação do 
Conselho em determinados grupos de discussão. O conselheiro Fausto Steffen relata 
sua experiência enquanto representante, destacando que há diferentes 
possibilidades de atuação nos conselhos, com discussões políticas ou técnicas. 

  

7. Encerramento 

 Encaminhamento A reunião encerra às 16h40 com os participantes presentes. 

 
  
 

CLAUDIVANA BITTENCOURT 
Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS 
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