
 

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  17/02/2020 HORÁRIO 09:00 às 16:20 

LOCAL Sede do CAU/SC 

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Éliton Renan Kutas 

  

    

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Claudia Poletto Coordenadora 09:00 16:20 

Christiane Muller Suplente 09:00 16:20 

Daniel Rodrigues da Silva Suplente 09:00 16:20 

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Carolina Pereira Hagemann 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmula da 1ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Reunião com SEBRAE para projeto de empreendedorismo em ATHIS. 
O SEBRAE se mostrou aberto para realizar um curso sobre 
empreendedorismo em ATHIS, relatando que há recursos específicos 
para ações e projetos sociais dentro da instituição.  

 

Responsável Cláudia Poletto 

Comunicado 

Participação Claudia no ENEA, no COTF, aproveitando a explanação 
dos trabalhos dos estudantes, trazendo o olhar e a perspectiva de como 
aqueles trabalhos tiveram a participação da comunidade e como os 
trabalhos podem ser potencializadores de mudanças. No período da 
tarde, a Conselheira participou de uma mesa específica sobre 



 

assistência técnica - experiência em ATHIS de Paulo Lopes, com uma 
comunidade Quilombola. O projeto teve participação de um escritório 
privado (Ateliê Urbe) e de um grupo de pesquisa de uma universidade 
(PET-ARQ UFSC), além da Prefeitura do Município, Movimento Negro, 
Caixa Econômica, Construtores locais, entre outros. A Conselheira 
reforçou a importância destas práticas serem divulgadas, bem como a 
importância dos arquitetos participarem dos espaços políticos para 
levarem o conhecimento técnico para outras alçadas. Reforçou a 
importância dos estudantes também demandarem o ensino focado na 
temática da ATHIS. 

 

Responsável Cláudia Poletto 

Comunicado 

Participação da Abertura da 6ª Conferência da Cidade Florianópolis: A 
pauta da reunião era a aprovação do Regimento Interno. Não foi 
possível alcançar com êxito a aprovação do documento devido ao curto 
período de discussão, sendo adiado para o dia 12/02. Também houve a 
palestra do Ex Secretário da Habitação do Município de São Paulo e 
atual Professor da FAU-USP, arq. João Sette Whitaker. O tema da 
palestra foi a gestão do espaço urbano. 
No dia 12 de fevereiro a continuação da Plenária de Abertura não 
conseguiu aprovar o Regimento novamente. Além da conselheira 
Claudia, estiveram presentes conselheiros da CPUA-CAU/SC, do 
assessor Antonio, da Presidente Daniela, representantes do CEAU-
CAU/SC. 

 

Responsável Cláudia Poletto 

Comunicado 

Participação na Reunião com a SDS (Secretaria de Desenvolvimento 
Social). Foi verificado que o tema habitação se encontra apenas dentro 
da pasta de Serviço Social. A reunião foi pleiteada pelo Colegiado de 
Habitação da FECAM. 
Em 2019, a SDS desenvolveu um diagnóstico sobre a demanda 
habitacional em Santa Catarina, utilizando-se de formulários enviados 
para municípios e o registro do CAD Único para angaria dados e 
resultados concretos. No entanto, na apresentação da pesquisa na 
reunião, a Conselheira Cláudia atentou para o baixo impacto da ação e 
qualidade aquém do esperado. Além disso, a metodologia utilizada é 
incipiente e está suscetível à inverdades apresentadas pelos 
municípios. 
A Conselheira e os membros da FECAM apontaram alguns pontos 
pertinentes para o direcionamento das ações da SDS, como os avanços 
da CODHAB e do Programa Minha Casa Minha Vida, e da necessidade 
de realizar um inventário das terras públicas. Além disso, foi repassado 
para a SDS que é preciso orientar os municípios que apontaram 
demanda habitacional; bem como realizar pesquisa sobre o fim dado 
aos recursos provenientes de Outorga Onerosa nos municípios 
catarinenses; estimular os resultados de regularização fundiária via 
REURB e Programa Lar Legal. 
Por fim, foi sugerido a realização de um plano de ações a partir do 
diagnóstico realizado. 

 

Extra pauta 



 

 

Responsável ASSESSORIA 

Comunicado 
Participação no Evento de Apresentação do Projeto “Construindo 
Dignidades” 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento do Edital Livro de Experiências em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram apresentados e debatidos os trabalhos desenvolvidos ao longo 
do mês de janeiro: 

1- Sobre a licitação: foi informado sobre o andamento do 
orçamento realizado para apreciação do preço médio da 
licitação – até a data desta reunião foram recebidos 3 
orçamentos e duas negativas. Durante a reunião foi enviado 
solicitação de orçamento para outras 4 empresas, além das 13 
anteriormente encaminhadas. 

2- Sobre o Formulário: o IPPUR enviará até o fim de fevereiro o 
modelo utilizado por eles referente ao levantamento Nacional 
realizado em 2019. Sobre o formulário já realizado, os 
conselheiros apresentaram adequações a serem efetuadas. 

3- Curadoria e Critérios de Avaliação: foram revisados os critérios 
de seleção e composição da curadoria. 

 

2 Edital de patrocínio 2020 em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi comunicado que o Edital foi enviado para o Setor de Finanças com 
contribuições pertinentes. O departamento de TI está desenvolvendo a 
plataforma de recebimento e inscrição das propostas on-line. 
Há expectativa de lançar o edital no dia 09/03, no Seminário de 
Residência de Arquitetura e Urbanismo. 

 

3 Monitoramento Acordo de Cooperação Chapecó 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi comunicada a reunião realizada com o ICPP onde foi decidido a data 
da reunião para retorno das atividades da Capacitação de ATHIS em 
Chapecó (19/03). Assim, é possível marcar uma reunião com a 
Prefeitura de Chapecó entre os dias 18 e 20 de março. A coordenadora 
da CATHIS elaborará uma agenda para tratar com os técnicos da 
prefeitura, para aproximar as ações no âmbito do Acordo de 
Cooperação, também seria importante solicitar os dados do cadastro 
habitacional do município. Foi deliberada a participação dos 
Conselheiros Cláudia Elisa Poletto e Daniel Rodrigues da Silva em 
Chapecó e Florianópolis; participação do assessor da CATHIS Antonio 



 

Couto Nunes em Chapecó e convite de participação de conselheiros do 
CAU/SC residentes na região de Chapecó – Delib. 06/2020. 
Foi validada a versão final do Laudo Técnico. Porém este documento 
está suscetível a adequações e deve ser encaminhado para o Setor de 
Fiscalização e Setor Jurídico do CAU/SC para avaliação. Quando 
finalizado, o documento deve ser apresentado ao município de 
Chapecó como um modelo de Laudo Técnico a ser utilizado pelos 
profissionais atuantes em ATHIS. 

 

4 Câmara Temática Habitação e Direito à Cidade 

Fonte CATHIS 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A Coordenadora Claudia informou o adiamento da reunião ordinária da 
CT Habitação e Direito à Cidade por problemas de agenda. Foi sugerido 
pluralizar o acesso dos membros ao cronograma de reuniões mensais 
do grupo. A próxima reunião ficou definida para o dia 02 de março, às 
18h30. Sobre a pauta, as sugestões são: definir os próximos passos 
(plano de ação) da CT para o ano de 2020; apresentação de experiência 
em HIS no Equador; participação de técnicos públicos nas reuniões da 
Câmara; lei de REURB e saneamento básico. 
O formulário de interesse em participar das Câmaras Temáticas deve 
ser reenviado para possíveis profissionais e alunos que desejam 
contribuir com a CT. 

 

5 Monitoramento Capacitação em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi informado que a arq. Cláudia Pires enviou o material didático 
diagramado, a assessoria revisou novamente o material com solicitação 
de alterações pontuais. Espera-se que o material esteja finalizado e 
impresso na primeira quinzena de março. 
 
Foi definida a participação da arq. Claudia Pires em 19/03 no município 
de Chapecó e no dia 20/03 em Florianópolis para dar prosseguimento 
ao curso de capacitação realizado em 2019. Na ação será feito uma 
reaproximação com os alunos, monitoramento dos projetos realizados 
e entrega do Material Didático para os alunos. Foi deliberada a 
participação dos Conselheiros Cláudia Elisa Poletto e Daniel Rodrigues 
da Silva em Chapecó e Florianópolis; participação do assessor da 
CATHIS Antonio Couto Nunes em Chapecó e convite de participação 
de conselheiros do CAU/SC residentes na região de Chapecó – Delib. 
06/2020. 
 
Sobre os próximos 2 cursos a serem realizados em 2020: foi convidado 
a funcionária Letícia para tecer orientação sobre o regime licitatório de 
contratação de consultoria para aplicar a metodologia do curso. A 
assessora Letícia relatou que há possibilidade de contratação da arq. 
Cláudia Pires por inexigibilidade se atestada sua notória especialização. 
Para tanto, a assessoria deverá realizar o ETP (Estudo Técnico 
Preliminar). Após, deverá ser elaborado o TR e posterior solicitação de 



 

orçamento com detalhamento dos valores em relação às atividades 
prestadas. 

 

6 Monitoramento revisão do PEI-ATHIS 

Fonte CATHIS 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Foi informado que o TR está em elaboração – objeto, apresentação e 
justificativa já foram finalizados. 
Sobre o regime de contratação: foi convidado a funcionária Leticia para 
tecer orientação sobre o regime licitatório de contratação de consultoria 
para revisão do PEI-ATHIS. A assessora Letícia orientou sobre os 
formatos possíveis para contratação. Para tanto, a assessoria deverá 
realizar o ETP (Estudo Técnico Preliminar). Após, deverá ser dado 
continuidade na elaboração do TR e posterior solicitação de orçamento 
com detalhamento dos valores em relação às atividades prestadas. 

 

7 Representações em Conselho de Habitação 

Fonte ASSESSORIA 

Relator ASSESSORIA 

Encaminhamento 

Apreciação do relato do representante do CAU/SC no Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Guaramirim 
- Leonardo Silva Rodrigues. 
A partir do êxito no relato, a CATHIS deverá convidar o arq. Leonardo 
para participar da CT Habitação e Interesse Social. 

 

8 Seminário de Residência em Arquitetura e Urbanismo 

Fonte ASSESSORIA 

Relator ASSESSORIA 

Encaminhamento 
Foi deliberada a participação de todos os Conselheiros da CATHIS 
nos dias 9 e 10 de março de 2020 no Seminário de Residência em 
Arquitetura e Urbanismo. Del.nº 05/2020. 

 
 

EXTRA PAUTA 

1 
Participação no Evento de Apresentação do Projeto “Construindo 
Dignidades” 

Fonte ASSESSORIA 

Relator ASSESSORIA 

Encaminhamento 

No dia 16/02, os membros do Projeto “Construindo Dignidades” 
patrocinado pelo CAU/SC, via edital, solicitou, via e-mail, a participação 
dos membros do Conselho em um Evento de Apresentação do projeto. 
A princípio, a data marcada é 28/02, com possibilidade de alteração a 
depender da disponibilidade do Conselho. 
 
Visto a disponibilidade dos Conselheiros da CATHIS, foi deliberada a 
participação da Conselheira Christiane Müller para o evento no dia 
29/02 (sábado, às 15h), a ser confirmada com os responsáveis pelo 
Projeto. Del.nº 04/2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claudia Elisa Poletto 
Coordenadora 

 Christiane Müller 
Membro suplente 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Daniel Rodrigues da Silva 
Membro suplente 

 Antonio Couto Nunes 
Assessor CATHIS 

 
 
 
 
 

Éliton Renan Kutas 
Estagiário Comissões 

 


