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10SÚMULA DA 12ª REUNIÃO DA CTEG/CAURS 
 

DATA: 16 de abril de 2020 HORÁRIO: 14h às 16h 

LOCAL: Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad 
Referendum 006/2020 

 

PARTICIPANTES: 

Tiago Holzmann da Silva Presidente 

Roberta Krahe Edelweiss Coordenadora 

Marisa Potter Coordenadora Adjunta 

Bia Kern Membro 

Cláudia Fávaro Membro 

Paula Motta Membro 

ASSESSORIA: 
Andréa Borba Pinheiro Arquiteta e Urbanista – Agente de Fiscalização 

Gabriela Belnhak Jornalista 

SECRETARIA: 
Luciana Eloy Lima Assistente de Atendimento e Fiscalização 

Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças A reunião inicia às 14h15 com a presença das participantes acima nominadas. 
Registra-se a ausência da convidada Bia Kern, que teve problemas técnicos para 
acessar a ferramenta Teams. 

  

2. Apresentação da pauta e extrapauta 

Mantida a pauta e extrapauta previamente apresentada, com inclusão do tópico “Comunicações”. 

 

3. Comunicações 

  

Relator Presidente Tiago Holzmann da Silva 

Comunicado O Presidente faz a abertura da reunião e destaca o retorno das realizações das 
reuniões das Comissões após o início do trabalho remoto. Apresenta o cenário 
interno do CAU/RS em relação às previsões de redução de arrecadação e os 
ajustes necessários que estão sendo realizados com as Gerências e CPFI 
(Comissão de Planejamento e Finanças). Faz um agradecimento ao trabalho da 
jornalista Gabriela Belnhak e dá as boas-vindas a Andréa Borba Pinheiro, 
Arquiteta e Urbanista – Agente de Fiscalização, que assume formalmente as 
funções de Assessoria. O Presidente destaca o pedido de que a Comissão realize 
o encaminhamento da conclusão dos trabalhos com a realização de um conjunto 
de ações concretas para o CAU/RS, compondo uma pauta transversal para o 
público interno e externo.  
O presidente relata a exoneração de um empregado público, de livre nomeação 
e exoneração, em atendimento à conveniência e oportunidade da Administração 
Pública, comunicada aos empregados do CAU/RS em 15/04/2020. Em relato, o 
presidente esclarece a exoneração imediata envolvendo o caso de assédio e 
solicita o apoio da Comissão para indicações específicas de ações e diretrizes 
envolvendo o tema.  
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4. Ordem do dia 

 4.1 Violência doméstica 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator CTEG-CAU/RS 

Discussão A Comissão debate as causas e consequências do aumento da violência doméstica 
contra a mulher nas situações de calamidade pública. A conselheira Marisa sugere 
a realização de um diagnóstico dos programas de atendimento às mulheres que 
estão mantidos durante esse momento de pandemia. A Assessoria sugere a 
divulgação do mapeamento desses pontos de atendimento às mulheres por meio 
da área de Comunicação. 

Encaminhamento Assessoria fará o levantamento dos programas de atendimento às mulheres e 
encaminhará para divulgação por meio da área de Comunicação. 

 

4.2 Mulheres chefes de família: geração de renda 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator CTEG-CAU/RS 

Discussão A Comissão fala sobre os próximos editais de apoio e patrocínio a serem lançados 
no âmbito da ATHIS e sugere que seja dada prioridade de atendimento às famílias 
chefiadas por mulheres.  

Encaminhamento Assessoria pesquisará os dados que justifiquem a sugestão de prioridade e criará 
a minuta para envio de memorando ao Gabinete.  

 

4.3 Mulheres expostas à COVID-19 (cuidadoras, trabalhadoras da área da saúde etc.) 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator CTEG-CAU/RS 

Discussão Assunto não tratado devido à extensão dos demais assuntos. 
Encaminhamento Pautar novamente para a próxima reunião. 
 

4.4 Mulheres nas Ciências 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator CTEG-CAU/RS 

Discussão Assunto não tratado devido à extensão dos demais assuntos. 
Encaminhamento Pautar novamente para a próxima reunião. 
 

4.5 Encaminhamento de atividades previstas anteriormente 

Fonte Assessoria 

Relator Andréa Borba Pinheiro 

Discussão 1. Artigo para o jornal - o tema definido era o Mês da Mulher e o Prêmio Pritzker: 
assunto não tratado devido à extensão dos demais assuntos; 
2. Carta às funcionárias do CAU/RS em função do Mês da Mulher: assunto não 
tratado devido à extensão dos demais assuntos; 
3. Memorando para a CEF solicitando o registro profissional como arquitetA e 
urbanista: Assessoria pesquisará sobre os registros de diploma (arquiteto e 
urbanista ou bacharel em arquitetura e urbanismo) e encaminhará a minuta do 
memorando a ser enviado a CEF.  
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4. Criação de um canal de comunicação permanente para questões de gênero no 
CAU/RS: assunto não tratado devido à extensão dos demais assuntos; 
5. Análise dos materiais do workshop: assunto não tratado devido à extensão dos 
demais assuntos. 

Encaminhamento Sobre o Memorando para a CEF, a Assessoria pesquisará sobre os registros de 
diploma (arquiteto e urbanista ou bacharel em arquitetura e urbanismo) e 
encaminhará a minuta do memorando a ser enviado a CEF. Demais assuntos, 
pautar novamente para a próxima reunião. 

 

5. Extra pauta 

5.1 Criação do Comitê contra o Assédio 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator CTEG-CAU/RS 

Discussão A Comissão fala sobre o caso de assédio e propõe ações e diretrizes para a criação 
do Comitê contra o Assédio. Sugestões: 
1. Contratações: sugerir ao CAU/RS que se abstenha de contratar pessoas com 
histórico de violência contra a mulher, seja via concurso ou para ocupação de 
cargos em comissão; 
2. Eleições: sugerir ao CAU/RS que, no regulamento eleitoral, disponha que 
pessoas com histórico de violência contra a mulher não poderão integrar chapas 
nas eleições para conselheiros/presidência; 
3. Alteração Regimental: sugerir ao CAU/RS que promova alteração em seu 
regimento, prevendo clara delegação de competência à Presidência para 
instauração de procedimento de apuração de assédio, com a eventual aplicação 
de sanções tanto para servidores concursados quanto para ocupantes de cargos 
em comissão e conselheiros; 
4. Apoio aos funcionários: sugerir ao CAU/RS que contrate um profissional 
habilitado para o desempenho da profissão de Psicologia, no sentido de promover 
suporte não somente às vítimas de assédio sexual, como também aos servidores 
em geral, para outras questões relativas ao trabalho, como o assédio moral. 
Entende-se que esse(a) profissional poderá se vincular à Unidade de RH, dando 
robustez à Gestão de Pessoas, providência indispensável para que as questões 
internas relativas aos funcionários sejam conduzidas com zelo pela saúde mental 
do corpo funcional; 
5. Apoio aos funcionários: sugerir ao CAU/RS que crie, efetivamente, o Comitê 
Gestor do Programa de Integridade, conforme a Cartilha de Assédio Moral do 
CAU/RS. Em sua página 22, a cartilha dispõe que é papel do CAU/RS dispor de 
instância administrativa para acolher denúncias de maneira objetiva, bem como 
apurar e punir as violações denunciadas. Compreende-se que o caso de assédio 
ocorrido é sintomático da conduta muitas vezes inadequada de funcionários e 
conselheiros, ainda que o CAU/RS tenha realizado ações pontuais para 
sensibilização ao tema. A CTEG entende que deve haver uma instância 
permanente para tratar de denúncias e empreender ações educativas contínuas 
sobre a matéria. 
Para participação da próxima reunião, a Comissão sugere o contato com 
representante da rede Minha Porto Alegre e da área do Jurídico do CAU/RS. 
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Encaminhamento Assessoria apresentará formato montado para grupos de trabalho criados pela 
Presidência do CAU/RS como referência, criará as minutas dos memorandos para 
deliberação e entrará em contato com representante da rede Minha Porto Alegre 
e da área do Jurídico do CAU/RS para participação na próxima reunião. 

 

6. Pauta para a próxima reunião 

Assunto Criação do Comitê contra o Assédio 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Violência doméstica 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Resposta ao questionamento recebido por estudante de jornalismo, por e-mail, 
sobre o Ciclo de Debates - Cidades Inclusivas para as Mulheres, mulher na 
cidade, etc 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Encaminhamento de atividades previstas anteriormente 

Relator CTEG-CAU/RS 

 

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 11ª reunião ordinária da CTEG-CAU/RS 

Após lida e aprovada, a súmula é assinada pelos presentes. 

 

 
 
 

ROBERTA KRAHE EDELWEISS 
Coordenadora 

 
 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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