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SÚMULA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS 

  

DATA: 11 de fevereiro de 2019 HORÁRIO: 14h30 às 17h 
LOCAL: Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS 

 

PARTICIPANTES 

Vinicius Vieira de Souza Coordenador 
Roberto Luiz Decó Coordenador Adjunto 
Emilio Merino Dominguez Membro Suplente 
Marisa Potter Membro Suplente 
Orildes Tres Membro Suplente 

ASSESSORIA Fausto Leiria Loureiro Chefe de Gabinete 
Gelson Luiz Benatti Gerente de Planejamento 

SECRETARIA Claudivana Bittencourt Secretária Executiva 

 

1. Verificação de quórum 
Presenças Verificado o quórum pleno, com a presença dos conselheiros acima nominados, 

para início da reunião às 14h30. 

  

2. Comunicações 

2.1. Manifestação do CAU/RS  
Responsável Marisa Potter 

Comunicado 

A conselheira Marisa relata que no dia 16/01/19 foi divulgada nota de denúncia 

de várias entidades em relação à extinção do Ministério das Cidades e comenta a 

ausência do CAU. Questiona se houve alguma manifestação do Conselho. 
A comissão solicita à Assessoria que verifique com a Presidência se houve/haverá 

manifestação e, no caso de vir a ser elaborada, acrescentar fala sobre a atual 

estrutura do Ministério do Meio Ambiente. 

2.2. Cartilha CAU/BR – Educação Urbanística 
Responsável Marisa Potter 

Comunicado 

A conselheira Marisa destaca sobre o lançamento do projeto da CPUA-CAU/BR 

de cartilha sobre educação urbanística para as escolas do ensino fundamental. O 

conselheiro Emilio comenta que teve interesse em colaborar através do link 

disponibilizado, mas não conseguiu, pois, o preenchimento é direcionado apenas 

para professores do ensino fundamental. A comissão discute maneiras de 

contribuir como projeto. 

2.3. Cartilha CAU/RS – Acessibilidade  
Responsável Emilio Merino Dominguez 

Comunicado 
O conselheiro Emilio relata que contatou a conselheira Renata Maraschin sobre o 

desenvolvimento do texto para a cartilha de acessibilidade e esta afirmou que 

disponibilizará o material à CPUA. 

2.4. Relato da Assessoria  
Responsável Fausto Leiria Loureiro 

Comunicado 

O Chefe de Gabinete Fausto relata que participou hoje de almoço com o presidente 

Tiago e a secretária de Planejamento do Estado, Leany Lemos. Informa também 

que se reuniram na sexta-feira passada com o secretário de Obras e Habitação, 

José Stédile, e amanhã se reunirão com a Secretária de Cultura, Beatriz Araujo, e 

deverá ser agendada também reunião com o governador Eduardo Leite. 
A conselheira Orildes fala sobre o contato com a FAMURS. O conselheiro 

Vinicius sugere ainda diálogo com a AGM – Associação Gaúcha dos Municípios. 

2.5. Conselho do Meio Ambiente de Pelotas  
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Responsável Marisa Potter 

Comunicado 

A conselheira Marisa questiona sobre a representação do CAU/RS no referido 

Conselho. O Chefe de Gabinete Fausto fala sobre a necessidade de garantir a 

articulação local para votação. A conselheira Marisa e o Chefe de Gabinete Fausto 

ficam responsáveis por dar andamento aos procedimentos para que o CAU/RS 

tenha representação no órgão. 

 

3. Análise da pauta e extrapauta 
Mantida a pauta previamente apresentada. 

  

4. Ordem do dia 

4.1. Plano de trabalho: estruturação das ações da CPUA no ToDoIst 
Fonte Gerência de Planejamento 
Relator Gelson Luiz Benatti 

Discussão 

O gerente Gelson esclarece a adoção da ferramenta para controle do andamento 

dos projetos do CAU/RS. 
Os conselheiros discutem com a assessoria os projetos e ações que podem ser 

promovidas pela CPUA em âmbito municipal, estadual e federal. 
O gerente Gelson entende que, das ações e temáticas definidas no Plano de 

Trabalho da CPUA, as Publicações são um projeto que já pode ser estruturado. O 

conselheiro Emilio fala sobre a necessidade de priorização dos projetos e solicita 

ao gerente Gelson que auxilie a comissão com uma metodologia para isto. O 

gerente Gelson sugere que os assuntos da comissão (pauta de reunião) passem a 

ser relacionados às quatro temáticas do Plano de Trabalho e que somente após o 

Encontro Nacional a comissão decida quais os projetos priorizar. 
Encaminhamento A assessoria trabalhará na estruturação dos projetos para validação da comissão. 
Responsável Gelson Luiz Benatti e Fausto Leiria Loureiro 

4.2. Organização da participação no Seminário Nacional CPUA-CAU/BR 
Fonte CPUA-CAU/RS 
Relator Vinicius Vieira de Souza 

Discussão 
A comissão solicita que seja contatada a CPUA-CAU/BR, em virtude da ausência 

de novas informações sobre o evento, para definição da participação dos 

conselheiros. 
Encaminhamento Buscar atualização sobre o evento – data e programação. 

Solicitar convocação dos conselheiros presentes nesta reunião para o evento. 
Responsável Fausto Leiria Loureiro 

4.3.  Representações institucionais 

4.3.1. Reunião ampliada com os representantes do CAU 

4.3.2. Preparação de material para entregar aos representantes 
Fonte CPUA-CAU/RS 
Relator Vinicius Vieira de Souza 

Discussão 

O conselheiro Vinicius fala sobre a proposta de realizar reunião para alinhamento 

da atuação dos representantes do Conselho, da qual deverá ser extraído material 

orientativo sobre representação. A conselheira Orildes sugere que no primeiro 

encontro o CAU/RS busque as informações dos representantes e, posteriormente, 

repasse a estes o seu posicionamento sobre as questões trazidas. O Chefe de 

Gabinete Fausto propõe verificar o interesse de temas através de questionário. O 

gerente Gelson apresenta proposta utilizada na organização de evento da 

Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS. A conselheira Orildes sugere que o 

evento conte com profissional da área de psicologia para desenvolvimento dos 
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representantes no que se refere à postura e afirmação técnica a ser postulada 

enquanto representante do Conselho. 
Proposta de data: abril/2019 – próximo à data do Fórum das Entidades. 
A comissão sugere questões iniciais a serem verificadas com os representantes 

(periodicidade de reuniões, assuntos em discussão, posicionamento em relação 

aos assuntos discutidos, etc.). 
Encaminhamento A assessoria apresentará na próxima reunião o questionário para validação e envio 

aos representantes. 
Validar data com a Presidência/Eventos. 

Responsável Gelson Luiz Benatti e Fausto Leiria Loureiro 

  

5. Extrapauta 

5.1. Acessibilidade na sede do CAU/RS 
Fonte CPUA-CAU/RS 
Relator Orildes Tres 
Discussão A conselheira Orildes questiona o bloqueio do acesso à sede pelo 15º pavimento. 

A comissão discute os demais problemas existentes na sede – acessibilidade dos 

banheiros, exposição de fiação, etc., salientando que o Conselho deve prezar pelas 

boas práticas da Arquitetura. 
Encaminhamento O conselheiro Vinicius levará o assunto ao Gerente Geral Tales Völker. 
Responsável Vinicius Vieira de Souza 

  

6. Definição da pauta para a próxima reunião 

1. Plano de Trabalho: Ordenação das Publicações 
Fonte CPUA-CAU/RS 
Relator Gelson Luiz Benatti 

2. Validação do questionário para reunião com representantes do CAU/RS 
Fonte CPUA-CAU/RS 
Relator Gelson Luiz Benatti 

 

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula 
A súmula será encaminhada aos conselheiros para ser aprovada na próxima reunião e publicada no Portal 

da Transparência, posteriormente. 
 

 

 

VINICIUS VIEIRA DE SOUZA 

Coordenador 

 

 

 

ROBERTO LUIZ DECÓ 

Coordenador Adjunto 

 

 

 

EMILIO MERINO DOMINGUEZ 

Membro Suplente 

 

 

 

MARISA POTTER 

Membro Suplente 
 

 

 

ORILDES TRES 

Membro Suplente 

 

 

FAUSTO LEIRIA LOUREIRO 

Chefe de Gabinete 
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GELSON LUIZ BENATTI 

Gerente de Planejamento 

CLAUDIVANA BITTENCOURT 

Secretária Executiva 

 


