
 

SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  21/05/2020 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 17:05 

Christiane Muller Suplente 13:30 17:05 

Daniel Rodrigues da Silva Titular 13:30 17:05 

    

    

 

CONVIDADOS 

Ana Araujo - Comunicação 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro  

Justificativa  

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 4ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmula da 4ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 
 
 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Cláudia Poletto 

Comunicado 

Foi convidada para um podcast com a presidente Daniela sobre saúde 
pública. Será uma conversa com outros profissionais no dia 28/05 às 
16h. 
Futuro da Arquitetura Invisibilidade e potência das comunidades. 



 

 

Responsável Conselheira Cláudia Poletto 

Comunicado 
IAB de Chapecó – núcleo do GT de Habitação solicitou participação da 
conselheira Cláudia online em live. 

 

Responsável Conselheira Cláudia Poletto 

Comunicado 

No dia 22/05 a conselheira Cláudia participará de reunião do Conselho 
Municipal de Habitação de Balneário Camboriú. A pauta terá foco no 
edital de contratação de empresa para elaboração do plano municipal 
de Habitação de Interesse Social. 

 
 

Extra pauta 

 

Responsável  

Comunicado  

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi discutida a minuta do Termo de Referência para contratação de 
empresa para construção de conteúdo didático de Capacitação online 
em ATHIS. 
Houve a participação da Assessora de Comunicação do CAU/SC Ana 
Araujo, que trouxe subsídios para a contratação de profissional de AU 
ou de empresa de mídia para gravação dos vídeos.  
Um exemplo de imagem trazido pela conselheira Christiane Müller foi a 
de Gabriela Prioli, com enquadramentos e características de vídeos. 
Minuta do TR Aprovado pelos conselheiros.  
Deliberação 12/2020 CATHIS/SC 

 

2 Monitoramento Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foi comunicado pela assessoria que ainda não foi publicado o Edital, 
sendo ainda necessário um posicionamento do setor de parcerias do 
CAU/SC. A previsão é para amanhã (22/05) ou na próxima semana. 

 

3 Revisão Acordos de Cooperação com municípios 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 



 

Encaminhamento 
Será novamente enviado para considerações finais aos conselheiros 
por e-mail. 

 

4 Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Foi discutido o ETP previamente produzido pela Assessoria Especial, o 
qual será concluído com reuniões com o setor de licitações. 
Para conclusão final, será enviado via e-mail para os conselheiros. 
 

 

5 Pesquisa estadual de experiências em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

A plataforma da pesquisa será mantida aberta para constante inserção 
de novas colaborações. 
Será desenvolvida nova comunicação a fim de ampliar a participação 
da sociedade e da comunidade de arquitetos. Em cada comunicação da 
pesquisa, enviada ou veiculada, poderiam ser anotados exemplos de 
experiências já catalogadas, para mostrar que qualquer tipo de ação em 
ATHIS, de qualquer órgão ou pessoa pode ser relevante para a 
pesquisa. Pode ser de uma prefeitura, de um bairro ou de uma 
associação, etc. 

 

6 Tratativas para conclusão do Contrato 02/2019 – Capacitação ATHIS 

Fonte CATHIS 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Foi mostrado aos conselheiros o arquivo PDF final do material didático 
e informado que os exemplares impressos foram enviados pela 
contratada em 20/05, endereçados ao Sr Antonio Couto Nunes em 

função de a sede do CAU/SC estar fechada por determinação da 
presidência do mesmo. 
A comissão indicou a aprovação do material e liberação para 
pagamento da parcela desta fase do contrato mediante efetivo 
recebimento dos exemplares impressos. 
Foi discutido a forma de entrega aos participantes dos eventos de 
capacitação de 2019 em Chapecó e Florianópolis. Será enviado ao 
Coworking de Chapecó e comunicado aos participantes de como e 
quando retirar, bem como em Florianópolis. 
Deliberação 13/2020 
Foi sugerido pela Assessoria a inclusão do ISBN na edição do material, 
apresentados os custos e aprovada a inclusão pelos conselheiros. 
Deliberação 14/2020 
 

 

7 Troca de informações sobre ATHIS em B. Camboriú 

Fonte ASSESSORIA 



 

Relator  

Encaminhamento Será pautado em próxima reunião. 

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
30/06/2020, com os votos favoráveis dos Conselheiros Claudia Elisa Poletto e 
Christiane Müller. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 
504, de 19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-
se. 
 
 

 
 

Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência

 
 
 
 

Fernando Volkmer 
Secretário 

 
 

 


