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SÚMULA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS 

 DATA: 13 de abril de 2020 HORÁRIO: 10h20 às 11h30 

LOCAL: Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS 

 

CONSELHEIROS 

Roberta Krahe Edelweiss Coordenadora 

Carlos Fabiano Santos Pitzer  Coordenador-adjunto  

Emílio Merino Dominguez Membro Suplente 

Marisa Potter Membro Suplente 

Orildes Tres Membro Suplente 

CONVIDADO Tiago Holzmann da Silva Presidente do CAU/RS 

ASSESSORIA E SECRETARIA Fausto Loureiro Chefe de Gabinete  

Carla Lago Secretária Executiva 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Todos os convocados estão presentes. Registra-se que o cons. Emílio Merino 
não conseguiu acessar o link para confirmação do quórum. Neste sentido, 
certifico sua presença desde o início até o término da reunião. 

  

2. Apresentação da pauta e extrapauta 

Inclusão Não há assuntos extras. 

Relator - 

  

3. Ordem do dia 

  

3.1 Plano de contingência 

Fonte Presidência e Gerência-Geral 

Relator Tiago Holzmman da Silva e Tales Volker 

Discussão O presidente Tiago fala da atual realidade do Conselho devido à situação do 
COVID-19 e do possível horizonte até o fim do ano. No que tange à CPUA, 
entende como prioridade a Carta aos Candidatos, sugerindo que seja 
finalizada até o fim do mês, e também considera importante estabelecer um 
plano institucional. O gerente geral, Tales Volker, fala dos cortes que serão 
realizados pelo CAU/RS, incluindo a suspensão da abertura dos Escritórios 
Regionais. Também será suspensa a impressão de materiais gráficos, a 
realização de eventos presenciais e possíveis cortes na área de pessoal. No 
que se refere à Comissão, será reduzida a participação em evento, tanto 
naqueles do edital CAU/RS Fortalece, que serão suspensos ou, se cabível, 
realizados virtualmente; bem como nos eventos organizados pelo CAU/BR. 
O presidente esclarece que essas ações estão sendo tomadas também pelas 
demais Comissões. A cons. Orildes sugere que sejam feitos realizados grupos 
de trabalho com profissionais do interior do Estado para se trabalhar assuntos 
específicos, a fim de não prejudicar o debate sobre os temas que vem sendo 
discutidos pela Comissão. Visto a necessidade de foco de atuação da Comissão 
neste momento, fica definido que as pautas serão a “Carta aos Candidatos”, o 
“Programa ATHIS” e as pautas Institucionais. 
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Encaminhamento • As reuniões permanecem quinzenais. 

• As pautas a serem trabalhadas são: Carta aos Candidatos, ATHIS e pautas 
institucionais. 

Responsável CPUA-CAU/RS 

3.2 Carta aos Candidatos 

Fonte CPUA-CAU/RS 

Relator Roberta Edelweiss 

Discussão A pauta será retomada na próxima reunião, antecipada para o dia 20/07, visto 
a urgência do tema. O cons. Carlos Pitzer trabalhará na revisão e 
compartilhará com os demais conselheiros até o dia 16/04 (quinta-feira), que 
farão suas contribuições até a próxima reunião, onde será consolidada. Após, 
a Carta será envida às entidades do Fórum e CEAU para colaborações. Os cons. 
Carlos Pitzer e Marisa Potter enviarão a versão existente, redigida na reunião 
com as CPUA-Sul, ocorrida no ano.  

Encaminhamento • Enviar a versão da Carta para revisão dos conselheiros até dia 16/04 – 
Carlos Pitzer. 

• Enviar a versão redigida na reunião da CPUA-Sul – Marisa Potter e Carlos 
Pitzer. 

• Antecipar a reunião para o dia 20/04 – Carla Lago. 

Responsável Conforme acima. 

3.3 ATHIS no pós-crise 

Fonte Presidência e Coordenação da Comissão 

Relator Tiago Holzmann da Silva e Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão O presidente Tiago disponibiliza o documento com a proposta “Nenhuma casa 
sem banheiro”, a ser trabalhada com diversos parceiros públicos e privados. 
Além desse programa, são dispostas outras intervenções, são elas: 
1. Laboração de edital para ações conjuntas com entidades e municípios; 
2. Lançamento de um edital para ações emergenciais a serem propostas por 

profissionais, empresas e outros; a ser realizado com recursos do 
imobilizado; 

3. Realização de um concurso público (CPUA/CEAU/RS): concurso de ideias 
nos diversos campos de atuação, e concurso de “unidade sanitária”, 
vinculado ao programa “Nenhuma casa sem banheiro”; 

4. Concurso para seleção de campanhas de divulgação da profissão na web; 
5. Convênio com cooperativa de crédito. 
Nesse cenário, o presidente Tiago entende que o papel da Comissão é analisar 
e contribuir com os conceitos e objetivos, a partir do que cabe às suas 
atribuições. A operacionalização será feita pelos funcionários designados. 

Encaminhamento Analisar e propor contribuições quanto aos conceitos e objetivos das 
propostas concernentes à Comissão.  

Responsável CPUA-CAU/RS 

 

4. Comunicações 

Não há comunicados. 
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5. Pauta para a próxima reunião 

Assunto Carta aos Candidatos 

Responsável Carlos Fabiano Pitzer 

Assunto 
Revisão do Plano de Ação (enviar material previamente para análise da 
Comissão - resp. Carla Lago) 

Responsável Roberta Krahe Edelweiss  

 
 

 

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula 

A súmula é revisada e assinada pela coordenadora da Comissão. 

 
 
 

 
 

ROBERTA KRAHE EDELWEISS 
Coordenadora da CPUA-CAU/RS 
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