
 

SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  23/04/2020 HORÁRIO 13:00 às 17:45 

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 13:30 17:45 

Christiane Muller Suplente 13:30 17:45 

Daniel Rodrigues da Silva Suplente 13:30 17:45 

    

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro  

Justificativa  

 
 

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

 

Encaminhamento 
Súmula da 3ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 

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

 

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

 
 

 

Comunicação 

 



 

Responsável Cons. Cláudia Poletto 

Comunicado 

Entrou em contato a prof Mariana Campos e pediu que a conselheira 
participasse de uma aula online com seus alunos na FACVEST.  
Achou que o assunto deveria ser discutido na comissão e levado à 
presidência para aprovação. 
A aula seria no dia 30/04, quinta-feira. 
Solicitou a comissão a construção de documento a ser apresentado/lido 
durante a explanação. 
A assessoria sugeriu a apresentação do resumo das atividades de 2019, 
comentando sobre as alterações do planejamento em função da COVID-
19. 

 

Responsável Antonio C Nunes 

Comunicado 

Foi recebido esta semana o primeiro relato sobre a pesquisa estadual 
de experiências em ATHIS. Trata-se de uma experiência de um órgão 
público financiado através do programa Minha Casa Minha Vida, 
previsto no Plano de Habitação da prefeitura de Joinville. 
Após a normalização da situação da COVID-19, será ampliada a 
divulgação da pesquisa. 

 
 

Extra pauta 

 

Responsável  

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Revisão do Planejamento 2020 e orçamento previsto 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi explanado o assunto com as condições de contingenciamento pela 
assessoria e, com a presença da Gerência Geral e Gerência 
Financeira, explicado aos conselheiros a necessidade de alteração do 
planejamento. 
Na planilha do planejamento, foram anotados o Contingenciamento e o 
Cancelamento de projetos. 
Devido às características da crise, não há elementos para uma 
reprogramação orçamentária, visto que a arrecadação é incerta. 
Assim, é importante manter o funcionamento do CAU/SC com suas 
despesas essenciais e com a redução de investimentos em projetos. 
 
Com o contingenciamento de vários projetos, definiu-se: 
1 - Transformar o projeto de capacitação presencial em on-line, 
revisando o valor para 45.000,00. Será discutido se será nos moldes 
do Arquitetando seu Negócio, com vídeos pré produzidos, ou a criação 
de uma plataforma EAD para a capacitação certificada. 
 



 

2 – Revisão do PEI-ATHIS 20.000,00 – com a normalização da 
situação, poderá ser realizado, já que deve ser uma entrega para a 
próxima gestão já revisado. A empresa poderia ser a mesma que fez o 
original e deveria ser contratada por inexigibilidade, visto que tem o 
conhecimento do que foi feito. 
 
3 – Edital de Patrocínio – COVID-19 – 45.000,00 
 

 

2 Monitoramento Capacitação em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi iniciada a elaboração do ETP para a contratação de empresa para 
construção do curso de capacitação on-line. 
Com a participação da analista de licitações Letícia, definiu-se um 
Estudo Técnico Preliminar para a contratação de empresa para 
desenvolver vídeos ou uma plataforma EAD. 
Aprovado ETP elaborado durante a reunião 
Deliberação 10/2020 
 

 

3 Monitoramento revisão do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
 Deve ser elaborado novo ETP em Maio em função da não urgência 
para o primeiro semestre. 

 

4 Contribuições para Carta Aos Candidatos 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 
Aprovada minuta enviada via eletrônica. Será finalizada pela Assessoria 
e pela Presidência. 

 

5 Revisão minuta padrão para acordo de cooperação com municípios 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento Material será revisto e analisado de forma on-line e em próxima reunião. 

 

6 Edital de patrocínio 2020 em ações emergenciais COVID-19/ATHIS 

Fonte CATHIS 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Aprovada minuta de Edital de Patrocínio, nos termos da ATHIS. 
Encaminhar para a CEF-SC para deliberação no âmbito de suas 
atribuições. 
Deliberação 11/2020 

 



 

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

Fonte ASSESSORIA 

Relator  

Encaminhamento 

O maior desafio é o entendimento do processo pelos profissionais de 
forma geral. 
É necessária uma identidade única no mapa, já que RS, SC e RJ cada 
um tem a sua. 
Está sendo articulado CrowdFunding para receber doações em 
dinheiro, mas é preciso articular a administração e a transparência do 
processo. 
É necessária uma participação mais ativa das entidades de AU de SC 
para maior efetividade das ações, sendo o CAU/SC uma apoiador e 
divulgador, não ficando a cargo deste, ou de seus colaboradores, a 
operacionalização destas ações. 

 
 
 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD 

nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020. 
 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 


