
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  03/04/2020 HORÁRIO 13:00 às 18:00 

LOCAL 

Reunidos com  participação virtual (à distância) dos 
conselheiros, nos termos da autorização estabelecida no item 2 
da  Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 de março 
de 2020, c/c com a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 02, 
de 18 de março de 2020 e com §3º do artigo 107 do Regimento 
Interno 

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Éliton Renan Kutas 

 Fernando Volkmer 

    

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Claudia Poletto Coordenadora 13:00 18:20 

Christiane Muller Suplente 13:00 18:20 

    

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas –  

Conselheiro Arq Daniel Rodrigues da Siva 

Justificativa Motivo Profissional 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento Não há leitura de súmula em reuniões extraordinárias 

 

Comunicação 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado 

Participação do CAU/SC no encontro nacional das CPUAS (Arq. Antonio 
Couto Nunes, Conselheira Valesca Menezes Marques e Conselheira 
Silvya Caprario). O assessor Antonio comentou que estiveram 
presentes para levar conteúdos do CAU/SC no âmbito da CPUA. 
Informou que houve bastante pauta sobre ATHIS nas discussões sobre 
habitação. Foram coletadas informações. 
Também aconteceu a fala do Secretário nacional de Habitação, quando 
comentou dos projetos em andamento no governo, notadamente sobre 
fomento para projetos de habitação. Foi comentado que todos os 
projetos pré existentes estão sendo refeitos ou reeditados. Os recursos 



 

não existem mais, mas os critérios que haviam foram evidenciados por 
representantes do CAU/BR, reforçando que os critérios já estabelecidos 
em projetos preexistentes ainda seriam válidos. Com isso, os CAU/UF 
e suas CPUAS ficaram de construir um posicionamento e reforçar a 
importância das políticas de Habitação Social e Assistência Técnica. 
Uma das conselheiras do CAU/DF, sendo funcionária do Ministério de 
Desenvolvimento Regional, foi um dos contatos importantes feitos, 
inclusive disponibilizando o PGI para poder mapear as obras do MDR. 
Foi comentado que com relação às obras sociais, o MDR estava 
permitindo a conclusão de obras em andamento, mas não teria mais 
contratações previstas em programas anteriores. 
O principal assunto do encontro foi a carta aos candidatos. O CAU/SC, 
junto com o CAU/RS e CAU/PR iniciaram o debate desta ação. Com o 
assunto bem adiantado, o CAU/BR convidou as CPUAS nacionais para 
este debate. O modelo utilizado acabou sendo o do CAU/SC, em função 
de não ter outras contribuições e já estar em fase mais adiantada de 
preparação. Neste debate nacional, foram incluídos alguns tópicos. 
Nesta fase, os tópicos foram “traduzidos”, de uma linguagem mais 
técnica para uma linguagem mais próxima do público alvo (candidatos) 
– políticos e população em geral. Foi planejado uma carta virtual, com 
hiperlinks dos tópicos principais até o detalhamento, com vídeos e falas 
de conselheiros, por exemplo, mas não foi possível desenvolver o 
conteúdo em função da crise iniciada com o COVID-19. 

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Capacitação em ATHIS 2020 – proposta online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi avaliada a possibilidade de pagamento do restante do contrato 
com o ICPP, mas não há condições de pagamento sem a entrega 
efetiva do material impresso. 
Para ser estudado, poderemos ter a participação online, através de 
aplicativo, uma articulação com linhas de microcrédito, tendo como 
representantes, atores previamente contatados e formatados os seus 
“pacotes” de ofertas destes recursos. 
 
A Anvisa disponibiliza um curso de capacitação que poderia ser 
utilizado como exemplo, entretanto foi verificado a descontinuidade de 
tal curso. 
Será retomada conversa com o SEBRAE sobre uma possível 
plataforma em conjunto. 
 
Aguardar o recebimento de material impresso para dar novas 
contribuições, se for o caso. 
A comissão deverá iniciar a elaboração do ETP para a Capacitação 
on-line. 
 
 

 



 

2 Monitoramento revisão do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Entende-se que a revisão do PEI é questão fundamental deste período 
pós pandemia, visto o entendimento da questão da habitação social, a 
validade de muitos edifícios públicos que possam ficar sem utilização. 
O TR para a revisão deverá avançar através de novo ETP. 
Também deverá ter um viés relativo à saúde pública, sendo, então 
necessária uma equipe que contenham profissionais de saúde. 

 

3 Contribuições para Carta Aos Candidatos 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram discutidos os pontos já anotados em minuta da carta aos 
candidatos, anotando alguns itens relativos à ATHIS, inclusão social, 
REURB, saúde pública, etc. 
Esta minuta foi construída pelas CPUAs do país, compilada pelo 
CAU/BR e que retornou para o CAU/SC para considerações finais, já 
que a base da mesma era a minuta feita pela CPUA/SC. Esta, por sua 
vez, encaminhou, então, para a CATHIS/SC para considerações no 
âmbito da habitação social. 

 

4 
Edital de Patrocínio de Ações Emergenciais relativas ao Novo 
Corona vírus 

Fonte CATHIS 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi discutida a minuta preparada pela ASSESP, a qual foi baseada em 
editais anteriores. A questão principal era direcionar o edital para 
projetos “realmente” emergenciais no âmbito da crise do COVID-19 e 
que tenham conotação com a Arquitetura e Urbanismo. Foram 
discutidas as premissas do edital. O Jurídico e a GERAF contribuíram 
com a elaboração das propostas e orientação em relação aos limites e 
premissas institucionais. 
Nomes propostos para a comissão de seleção: 
Karla Moroso 
Renata Coradin 
Professora Maria Inês Sugai 
Nabil Bonduki 
Caio Santo Amore 
 
Deliberação 09/2020. 

 

5 Rede de apoio às ações emergenciais relativas ao COVID-19 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Será pautada em próxima reunião. 

 



 

6 
Finalização da revisão da minuta de Cooperação Técnica com os 
municípios de SC 

Fonte CATHIS 

Relator CATHIS 

Encaminhamento Será pautada em próxima reunião. 

 

7 Situação emergencial dos indígenas em Florianópolis 

Fonte ASSESSORIA 

Relator ASSESSORIA 

Encaminhamento 

Foram discutidos assuntos referentes à saída dos índios do terminal 
integrado do Saco dos Limões, o impacto disso com relação à crise do 
COVID-19, etc. 
Não há informações concretas na mídia, mas o motivo de seu 
deslocamento para Florianópolis é para comercializar seus produtos e, 
com a situação atual de isolamento social, tomaram a decisão de sair 
do TISAC e irem para seus locais de origem. 
A casa de passagem que a prefeitura deveria criar, a pedido do MP, não 
foi construída. 
Durante as discussões, foi levantada a questão dos índios de Chapecó, 
que estão em situação similar. 
Serão pesquisadas informações na FUNAI, com os movimentos sociais 
e com um grupo de pesquisa indígena da UFSC, e também das ações 
do MP contra a prefeitura de Florianópolis. 

 
 
 
 
 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 
28/2020 do CAU/SC: 
 
___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 
 

 


