
 

SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  30/06/2020 HORÁRIO 9:00 às 13:15 

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 09:00 13:15 

Christiane Muller Suplente 09:00 13:15 

    

    

    

 

CONVIDADOS 

Filipe Rockenbach - GERAF 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Daniel Rodrigues da Silva 

Justificativa Motivos Profissionais 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 5ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmula da 5ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Fernando Volkmer - Secretário 

Comunicado 
Realizou um informe sobre as novas normativas vigentes, referente ao 
tempo de duração das reuniões de comissões e condições para 
prorrogação da duração das reuniões. 

 



 

Responsável Cláudia Poletto 

Comunicado 
Informou que a ‘live’ que havia sido comunicada na reunião anterior, 
com o IAB núcleo Chapecó, para a qual a conselheira foi convidada, 
acabou não acontecendo. 

 

Responsável Éliton Kutas - estagiário 

Comunicado 

Foi levantado pela assessoria que chegam no atendimento do CAU/SC 
muitas demandas sobre ATHIS. Está sendo preparado um texto 
resposta para estes casos, informando as competências e 
possibilidades do CAU/SC neste sentido. 

 

Responsável Antonio Couto - assessor 

Comunicado 
CAU/BR fará divulgação de atividades em ATHIS, os cortes dos vídeos 
produzido pelo CAU/SC em 2019 para divulgar a capacitação foram 
enviados à produtora para que possam utilizar o conteúdo. 

 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado 
Convênio entre CAU/BR e Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado Ajuda de custo aos conselheiros 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi informado sobre alterações no TR previamente elaborado, além de 
alterações pontuais de ortografia, foram incluídos a etapa de 
Workshop, a ser realizado pela contratada, e sobre o regime de 
contratação. Também foi eliminada a necessidade de tradução em 
libras, devido ao custo elevado indicado pelos orçamentos prévios, 
assim como dilatado um pouco o prazo para garantia da boa execução 
dos serviços. As conselheiras consideraram satisfatórias e pertinentes 
as alterações na minuta do TR. Foram apresentados os orçamentos 
resultantes das cotações prévias, já recebidos pela assessoria, 
necessárias para indicação do valor a ser licitado. A conselheira 
Claudia sugeriu que o cadastro existente no site do CAU, sobre 
interessados em ATHIS, possa incluir se a pessoa já realizou curso do 
CAU ou se já viu os vídeos da capacitação online. Sugeriu também 
que o material didático em PDF do curso de 2019 seja enviado a todos 
os membros desta lista. Não somente a quem cursou a capacitação no 
último ano.  



 

Ficou encaminhado para que assim que a assessoria tiver o mínimo 
de cotações necessárias, para dar encaminhamento ao setor de 
licitações para andamento do processo. 

 

2 Monitoramento Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O assessor Antonio informou que ocorreu um impedimento dentro os 
membros da comissão de seleção. A ata da reunião está disponível no 
portal da Transparência do CAU/SC, mas em resumo, dois membros 
indicaram fazer parte de uma entidade nacional, que possui núcleos 
em Santa Catarina. Estes núcleos tinham inscrito projetos para o 
edital, o que, de acordo com a assessoria jurídica do CAU/SC poderia 
gerar posteriores questionamentos em relação aos resultados do 
edital. Assim, a sessão de julgamento foi interrompida e foram 
substituídas as pessoas com impedimento, além de um dos suplentes 
que também possuía vínculo com uma das entidades que apresentou 
projeto. Os nomes dos participantes da nova comissão de seleção 
foram indicados pela Presidente através de portaria ordinatória nº 19 
de 19 de junho de 2020 são: 

1. Paula Zacarias – Onu/Habitat 
2. Christiane Muller – conselheira suplente 
3. Franciele dal Prá – conselheira suplente 

São 5 projetos pra ATHIS e 2 para Ensino e Formação. A próxima 
reunião de avaliação dos projetos inscritos será realizada no dia 
03/07/2020. 

 

3 Revisão Acordos de Cooperação com municípios 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram apresentadas modificações e observações na minuta do termo 
de acordo de cooperação, mas ainda é necessário um posicionamento 
do departamento jurídico em alguns itens. 
Foi discutida a comprovação de capacitação das entidades e 
profissionais, dos quais o CAU poderá repassar uma relação. A lisura 
do processo passará por uma chamada pública, para que todas as 
entidades e profissionais possam se inscrever e serem avaliados(as) 
por comissão julgadora do CAU/SC, apresentando Certidões de 
Acervo Técnico com Atestado. 
Ajustados alguns itens, foi considerado aprovada a revisão da minuta 
do Termo de Cooperação Técnica entre os municípios e o CAU/SC. 
Para fins de atualização do acordo com Chapecó, será necessária 
elaboração de um plano de trabalho. Neste sentido, ficou 
encaminhado o envio de um e-mail para a SEDUR para solicitar a 
construção conjunta deste plano. 
Encaminhar ao Jurídico para última verificação. 
Proceder comparação entre a versão original e esta nova. 
Detalhar as ações que foram feitas pelo CAU e pelo município durante 
a vigência do acordo. Para o plano de trabalho a ser atualizado, 



 

deverão ser identificadas metas e criados indicadores para 
monitoramento. 

 

4 Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram apresentadas as modificações no ETP previamente elaborado 
pela assessoria e trazido para apreciação e validação da Comissão. 
Foi definido pela Comissão que a revisão do PEI-ATHIS em 2020 
deverá ser realizada através de um processo de inexigibilidade. Os 
próximos passos envolverão a elaboração de um Projeto Básico para 
que a contratação seja realizada de forma adequada, sob supervisão do 
setor de Licitações. 
Deliberação 15/2020 

 

5 Pesquisa estadual de experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Foram apresentadas as melhorias no site da pesquisa para catalogação 
de ações em ATHIS. 
Ficou encaminhado para que a assessoria envie um e-mail para quem 
está inscrito e não catalogou a experiência em ATHIS. 
Foi feita a solicitação de reativar na comunicação do CAU/SC a 
divulgação da pesquisa. 

 

6 
Troca de informações sobre ATHIS no município de Balneário 
Camboriú 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A prefeitura de Balneário Camboriú está montando GTs para várias 
frentes no município. Uma empresa foi contratada para realizar uma 
série de projetos para a prefeitura, dentre estes, para revisão do plano 
de Habitação, para elaboração de editais e termos de referência, etc. 
Conselheira Cláudia comentou que orientou a prefeitura para a 
contratação de profissionais habilitados. 
A Assessoria informou que a Prefeitura encaminhou documentação 
solicitando uma parceria com o CAU/SC, mas não houve tempo hábil 
para análise. Foi proposta uma reunião de trabalho com a prefeitura 
para que se compreenda melhor a demanda, visto que já existe a troca 
de informações, mas não um acordo formal. 

 

7 
Realização de apresentação online sobre ATHIS em conjunto com a 
FECAM 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
O CAU/SC foi convidado pelo Colegiado de Habitação da FECAM, do 
qual é membro, para realizar uma palestra sobre suas ações no âmbito 
da ATHIS. A atividade ficou marcada para dia 06/07 no canal da FECAM 



 

no youtube, junto com a participação do arquiteto Nabil Bonduki e da 
Assistente Social Rosângela Paz, ambos de São Paulo. A atividade terá 
enfoque na política habitacional frente a COVID-19. 
A comissão indicou a participação da coordenadora na atividade. 
Solicitar à presidência a convocação da conselheira Cláudia Poletto 
para participação no evento. 

 

8 Rede Urbanismo Contra o Corona 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi registrado um pedido da rede: utilizar a plataforma do zoom do 
CAU/SC nos horários em que a plataforma estiver livre, para poder ter 
os encontros gravados. 
A Comissão solicita à presidência a aprovação para a utilização da 
plataforma Zoom do CAU quando não colidir com a agenda do conselho, 
de suas comissões ou departamentos. 

 

9 Solicitação de Palestra Virtual para a UEM 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O CAU/SC recebeu um convite da Universidade Estadual de Maringá 
para realização de palestra sobre habitação social e ATHIS. A atividade 
será realizada no dia 13/07/2020 em plataforma virtual a ser 
disponibilizada pela universidade. Para participar da atividade, a 
comissão indicou a coordenadora.  
A comissão solicita à presidência a autorização para convocação da 
Arquiteta Cláudia Poletto para o evento do curso de Arquitetura e 
Urbanismo – UEM. 

 

10 
Convênio entre CAU/BR e Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O CAU/BR assinou, em conjunto com o sistema CONFEA, acordo de 
cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Regional. 
A assessoria informou aos conselheiros a importância de comunicar aos 
municípios, FECAM e associações que poderá surgir uma fonte de 
recursos importante para ATHIS através deste acordo de cooperação. 
 

 

11 Ajuda de custo para os conselheiros 

Fonte Conselho Diretor 

Relator Filipe Rochemback - GERAF 

Encaminhamento 

Foi apresentado pelo Gestor Adm Financeiro os motivos pela negativa 
da COAF em liberar a ajuda de custos sugeridas pelo conselho diretor. 
Ainda assim entendeu-se importante ouvir as demais comissões a 
respeito do assunto. Na CATHIS a percepção das conselheiras 
presentes foi que é importante ponderar os custos, mesmo que 



 

reduzidos, do conselheiro para que se garanta ampla participação de 
vários perfis de conselheiros, assim como o quórum efetivo das 
reuniões, como por exemplo, uma internet adequada, equipamento, etc. 

 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
23/07/2020, com os votos favoráveis das Conselheiras Cláudia Elisa Poletto e 
Christiane Muller. 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 

 
 

 


