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SÚMULA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS 

 DATA: 04 de maio de 2020 HORÁRIO: 10h às 12h 

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

 

CONSELHEIROS 

Tiago Holzmann da Silva Presidente do CAU/RS 

Roberta Krahe Edelweiss Coordenadora 

Carlos Fabiano Santos Pitzer  Coordenador-adjunto  

Emílio Merino Dominguez Membro Suplente 

Marisa Potter Membro Suplente 

Orildes Tres Membro Suplente 

ASSESSORIA E 
SECRETARIA 

Fausto Loureiro Chefe de Gabinete  

Carla Lago Secretária Executiva 

 

1. Verificação de quórum 

Presenças Registra-se a ausência justificada dos cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana, Priscila 
Terra Quesada e Helenice Macedo do Couto. Registra-se também que o presidente 
Tiago Holzmann da Silva 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 
Relato da reunião com órgãos públicos e ONU Habitat sobre o projeto “Nenhuma Casa 
Sem Banheiro”. 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

  

3. Ordem do dia 

  

3.1 Carta aos Candidatos 

Fonte CPUA-CAU/RS 

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão A coord. Roberta fala que, após a reunião com as instituições públicas e órgão de 
mecanismo internacional, realizada dia 30 de abril, entende que o projeto “Nenhuma 
Casa Sem Banheiro” deve integrar a Carta aos Candidatos no item “ATHIS”. A 
coordenadora relata brevemente as discussões e proposições dos participantes 
presentes, especialmente no que tange ao trabalho da CPUA-CAU/RS. Sobre a “Carta 
aos Candidatos”, a cons. Orildes Tres aponta que ela não contempla o “desenho 
universal” no item “Acessibilidade”. A cons. Marisa Potter diz é preciso considerar 
também o tema Patrimônio Histórico. Após debate, a Comissão entendem que a versão 
apresentada está suficientemente instruída em termos de conteúdo, e a consideram 
finalizada. Solicita então que a assessoria faça a revisão e formatação e, após, 
encaminhe para análise e contribuições do presidente Tiago. Também sugere que seja 
criado vídeo institucional para divulgação do material, bem como solicita à Gerência de 
Comunicação que verifique a melhor estratégia de divulgação e informe a Comissão. O 
cons. Pitzer coloca-se à disposição para auxiliar junto à Comunicação. O presidente 
Tiago diz que aguarda o documento final para dar andamento. 

Encaminhamento Revisar e formatar a Carta aos Candidatos e encaminhá-la à presidência para 
considerações. 
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Responsável Fausto Loureiro. 

3.2 Revisão do Plano de Ação 

Fonte CPUA-CAU/RS 

Relator Roberta Krahe Edelweiss 

Discussão Fica definido que o Plano de Trabalho tem como foco os projetos “Nenhuma Casa Sem 
Banheiro” e “Carta aos Candidatos”.  A secretária Carla Lago fica responsável por 
elaborar e enviar à Comissão um documento com a estrutura e principais pontos de 
cada projeto. Esse material servirá como base para a organização das ações da Comissão 
até o fim do ano. Os presentes entendem que deve haver uma reunião informal antes 
da reunião do dia 25/05, porém a data será combinada posteriormente.  

Encaminhamento Elaborar estrutura dos projetos prioritários e enviar aos conselheiros.  

Responsável Carla Lago 

  

4. Extrapauta 

Fonte Presidência 

Relator Tiago Holzmann da Silva 

Discussão O presidente Tiago relata a reunião, ocorrida em 30 de abril, contou com a participação 
do MP/RS, DPU/RS, MPF/RS – Núcleo de Defesa da Cidadania, direitos sociais e 
fiscalização de atos administrativos, SAAM/RS, SGE/RS, FAMURS, ONU Habitat, 
SEPLAG/RS e SOP/RS. O objetivo foi apresentar o Projeto aos potenciais parceiros e 
definir encaminhamentos. O próximo passo é a identificação dos contatos em cada 
órgão presente na reunião, tanto institucional (com poder decisório), quanto técnico. 
Diz que o projeto será apresentado à CPFI-CAU/RS no dia 05/05, visando a do recurso 
do Programa Casa Saudável, hoje disponibilizado via edital, para o projeto “Nenhuma 
Casa Sem Banheiro”, também por edital a ser elaborado.  

Encaminhamento Não há. 

Responsável - 

 

5. Pauta para a próxima reunião 

Assunto Carta ao Candidatos 

Responsável Roberta Krahe Edelweiss 

Assunto Revisão Plano de Trabalho 

Responsável Roberta Krahe Edelweiss  

  

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula 

A súmula será revisada e assinada digitalmente pela coordenadora da Comissão. 

 
 

ROBERTA KRAHE EDELWEISS 
Coordenadora da CPUA-CAU/RS 
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CARLA REGINA DAL LAGO VALÉRIO 
Secretaria Executiva do CAU/RS 
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