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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEG/CAURS 
 

DATA: 15 de julho de 2020 HORÁRIO: 14h às 17h 

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

 

PARTICIPANTES: 

Roberta Krahe Edelweiss Coordenadora 

Marisa Potter Coordenadora Adjunta 

Paula Motta Membro 

Cláudia Favaro Membro 

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

SECRETARIA: Maria José Mendes da Silva Assistente de Atendimento e Fiscalização 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças A reunião inicia às 14h com a presença das arquitetas acima nominadas. 
Registrada a ausência justificada de Bia Kern por problemas de saúde. 

  

2. Apresentação da pauta  

Mantida a pauta previamente apresentada.  

  

3.       Ordem do dia 

 3.1 Fechamento questionário: Mulher, Habitação, Cidade (subsídio à cartilha) 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão A Comissão fala sobre ações de fechamento do questionário criado para aplicação 
com objetivo de levantamento de insumos para o desenvolvimento das temáticas 
da cartilha. A assessoria Andréa explica que o questionário será divulgado nas 
redes sociais e site do CAU/RS, será divulgado para as mulheres arquitetas e 
urbanistas e a Comissão discute formas de aplicação para mulheres periféricas e 
em situação de violência.  
A arquiteta e urbanista Claudia sugere o envio de ofício pelo Presidente à 
Defensoria Pública para encaminhamento aos Núcleos de Moradia e Mulheres, 
bem como verificação da possibilidade de envio de ofício à Polícia Civil. 
A Comissão faz a revisão das perguntas e das seções do questionário, realizando 
os ajustes e alterações de acordo com as considerações.  

Encaminhamento Assessoria faz a revisão final e disponibiliza o questionário para envio em 
16/07/2020 para compartilhamento, publicações e divulgação. 

 

3.2 Discussão dos temas e redação da cartilha 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão A Comissão fala sobre as ações envolvendo a criação da cartilha. A arquiteta e 
urbanista Paula faz a leitura da proposta de estrutura da cartilha, com a exposição 
das temáticas e número de páginas para cada item. A Comissão debate e ajusta a 
proposta apresentada. A Comissão fala sobre o utilização das imagens e detalha o 
conteúdo das temáticas: Habitação, Cidade e Bairro. 
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Encaminhamento A Comissão segue a criação do conteúdo de acordo com as temáticas divididas e 
faz pesquisa de imagens para envio de sugestões. 

 

4. Pauta para a próxima reunião 

Assunto Regime Disciplinar Conselheiros(as) e Funcionários(as): Retorno COA e 
providências 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Legislação Eleitoral: Memorando sugerindo mudanças ao CAU/BR 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Discussão dos temas e redação da cartilha 

Relator CTEG-CAU/RS 

 

5. Leitura e aprovação da súmula da 18ª reunião ordinária da CTEG-CAU/RS 

A súmula da 18ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada, de modo que será posteriormente publicada no 
Portal Transparência.  

 
 
 

ROBERTA KRAHE EDELWEISS 
Coordenadora 

 
 
 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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