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SÚMULA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEG/CAURS 
 

DATA: 17 de agosto 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 

Bia Kern Membro 

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. 

  

2. Apresentação da pauta  

Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 3. Comunicações. 

  

3. Comunicações  

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Assunto As conselheiras Marisa e Roberta falam sobre a reunião GT de Mulheres do Fórum 
de Presidentes Convida para a Reunião do GT de Mulheres, ocorrida em 14 de 
agosto de 2020. Ela informa que foi apresentado o 1º Diagnóstico de Gênero do 
CAU/BR, relatórios e criação de plataforma e principais assuntos abordados.  

Relator Andréa Borba Pinheiro 

Assunto A assessora Andréa apresenta o selo do CAU/RS Contra o Assédio e explica as 
alterações que estão sendo realizadas pela área de Comunicação e a previsão de 
divulgação do material. A Comissão avalia e faz sugestões para ajuste do material. 
Ela enviará o material finalizado à Comissão para divulgação.  

  

4.       Ordem do dia 

4.1 Proposta de Deliberação ao Plenário: Plano da CTEG e Renovação 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator Andréa Borba Pinheiro 

Discussão A assessora Andréa fala sobre o processo de renovação da Comissão e as 
possibilidades de sugestão de transformação da Comissão em Especial e a 
Comissão debate sobre os procedimentos e sobre as questões de 
representatividade envolvendo a equidade de gênero para inclusão em 
regramentos internos do CAU/RS.  
A assessora Andréa fala sobre o seguimento da redação do relatório conclusivo 
das atividades da CTEG, sobre as alterações propostas no Regimento Interno para 
a nova composição da Comissão e sobre a aprovação do Plano de Equidade de 
Gênero do CAU/RS, documento indicando ações a serem promovidas pelo CAU 
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para curto, médio e longo prazo. Ela explica que, em função de problemas com o 
servidor do CAU/RS, apresentará o relatório na próxima reunião. 

Encaminhamento Assessoria seguirá com a redação do relatório conclusivo das atividades e ações 
envolvendo a apresentação do Plano de Equidade de Gênero do CAU/RS.  

 

4.2 Cartilha – Contribuições e finalização da redação 

Fonte CTEG-CAU/RS 

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão A assessora Andrea informa que a Presidência aprovou a aplicação, divulgação e 
publicação do questionário criado para aplicação com objetivo de levantamento 
de insumos para o desenvolvimento das temáticas da cartilha. Ela explica que a 
área de Comunicação está criando material para divulgação do questionário.  
A assessora Andrea sugere que o documento seja redigido de forma colaborativa 
durante a reunião e a Comissão concorda. Ela compartilha o documento e cada 
participante redige os conteúdos de acordo com a temática.  

Encaminhamento Comissão dá seguimento da construção do conteúdo em documento colaborativo. 
Assessoria informa a Comissão sobre a finalização do material do questionário 
para a divulgação.  

 

5. Pauta para a próxima reunião 

Assunto Proposta de Deliberação ao Plenário: Plano da CTEG e Renovação 

Relator CTEG-CAU/RS 

Assunto Cartilha – Contribuições e finalização da redação 

Relator CTEG-CAU/RS 

 

6. Leitura e aprovação da súmula da 20ª reunião ordinária da CTEG-CAU/RS 

A súmula da 20ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada, de modo que será posteriormente publicada no 
Portal Transparência. Registrado, manualmente, o voto favorável da conselheira Marisa Potter, em 
função de falha técnica. 

 
 
 
 

ROBERTA KRAHE EDELWEISS 
Coordenadora 

 
 
 
 

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA 
Assistente de Atendimento e Fiscalização 
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