
 

SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 

 

DATA  23/07/2020 HORÁRIO 09:00 às 13:00 

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 09:00 13:15 

Christiane Muller Suplente 09:00 13:15 

    

    

    

 

CONVIDADOS 
Alcenira Vanderlinde – GERGERAL 

Filipe Rockenbach - GERAF 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Daniel Rodrigues 

Justificativa Motivo Profissional 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmula da 6ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 
 
 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Cláudia Poletto 

Comunicado 
Comentou que a participação na Live da FECAM foi importante para 
consolidar elos de ligação com todos os munícipios do estado de Santa 



 

Catarina e fomentar a ATHIS e ações do CAU como parceiro dos 
mesmos. 
A live da UEM – Maringá mostrou a importância do novo arquiteto se 
engajar nas entidades e na construção da cultura em ATHIS, dando voz 
a essas entidades na elaboração de políticas públicas. 
Mostrou a importância, também, da residência e da inclusão da ATHIS 
na grade curricular. 

 
 

Extra pauta 

 

Responsável Gerência Geral 

Comunicado Reprogramação Orçamentária 

 

Responsável  

Comunicado  

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

 A documentação para o processo licitatório está concluída e assinada. 
Todos os documentos foram enviados à GERAF. 
Como resposta, obtivemos a necessidade de alguns ajustes na 
documentação e, mais importante, que não haveria todo o recurso 
disponível para o projeto. 
Foi comentado das diferenças entre as cotações e sugeriu-se a 
supressão de alguns itens, o que poderia reduzir o valor a ser licitado.  
Com essa redução e como a comissão entende que o projeto é de 
suma importância, neste momento de Pandemia, que se possa dar 
continuidade à capacitação via online, promovendo a consolidação de 
uma cultura em ATHIS, como prevê o PEI-ATHIS/SC. 

 

2 Monitoramento do Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Dos projetos submetidos ao edital 01/2020, foram aprovados com 
disponibilidade de recurso os seguintes projetos: 

 1ª - Construindo comunidades saudáveis - Associação 
Internacional Habitat para a Humanidade 

 2º Diretrizes para a implementação da Lei de ATHIS no 
enfrentamento da pandemia COVID-19 nos municípios 
catarinenses: um estudo a partir de Chapecó - IAB-SC 

Inicia-se, agora, a fase de apresentação dos planos de trabalho e 
demais documentações. 

 



 

3 Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A comissão entende que, em função da revisão orçamentária, a 
revisão do PEI-ATHIS pode ser deixada para uma nova oportunidade. 
Foi mostrada a minuta do TR para o projeto, tendo sido aprovado pela 
comissão.  
Será necessária uma avaliação do que efetivamente foi desenvolvido 
do plano estratégico a fim de medir a eficácia do planejamento, e 
inserir em planilha as ações desenvolvidas e que não estavam 
previstas. 
Uma das premissas para o novo PEI-ATHIS será o aperfeiçoamento 
dos índices para podermos medir o andamento do plano e suas ações. 
Como a redução de recursos por causa da pandemia afetou a maior 
parte do planejamento inicial, a assessoria comentou que alguns dos 
itens da revisão poderiam ser feitas pelo próprio CAU e sua equipe. 

 Reflexões da etapa anterior 

 Eventos sobre o papel do CAU na questão da ATHIS 

 Oficinas com a CATHIS (Eventualmente) 

 Encontros para participação da sociedade (Universidade, 
profissionais, movimentos sociais, poder público). 

As conclusões deste relatório deverão ser utilizadas para direcionar a 
revisão do PEI-ATHIS no ano que vem. 
 

 

4 Pesquisa estadual de experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram apresentados números tabulados sobre interessados em ATHIS 
e as experiências catalogadas no sistema do site do CAU/SC. 
Será necessária uma correção no cadastro devido a erro na hora de 
salvar o texto da experiência. 
Após os ajustes feitos, encaminhar e-mail pra quem se inscreveu, 
solicitando que refaça a inclusão de sua experiência. 

 

5 
Troca de informações sobre ATHIS no município de Balneário 
Camboriú 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

No dia 21/07 aconteceu uma reunião com o conselho municipal de 
habitação. Foi apresentada a minuta do acordo de cooperação com o 
município, o qual foi bem recebido. Este acordo tem a intenção de 
fomentar as ações em ATHIS no município, a partir da coalisão de 
esforços entre os entes. 
 O conselho municipal vai reforçar a necessidade deste acordo junto à 
prefeitura para agilizar a assinatura do mesmo o mais breve possível. 
Foi informado pelo CAU/SC que existem alguns projetos com 
formatação pronta e que podem ser implementados de forma rápida no 
município. 



 

Foi esclarecido que o CAU não tem competência e nem atribuição de 
fazer os Planos dos municípios, mas o conselho municipal de Balneário 
Camboriú reforçou o intento da participação do CAU/SC no processo de 
revisão do plano de habitação do município. 

 

6 Acordo de Cooperação Técnica com Municípios 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
A minuta ainda está em trâmite pelo jurídico do CAU/SC, e, portanto, 
ainda não foi feito contato com o município de Chapecó para dar 
continuidade ao processo. 

 

7 Rede Urbanismo contra o Corona 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A rede apresentou relato de doações e ações: 
Doações: 
 
- arrecadação e entrega de 33 kits de alimentação e higiene na 
comunidade do alto pantanal 
(https://www.instagram.com/p/CCqcn8XgnG1/ e 
https://www.instagram.com/p/CAx9ocUA8lq/)*  
- arrecadação e entrega  de 25 kits de alimentação e higiene + 85 
máscaras na comunidade do Lageanos 
(https://www.instagram.com/p/CBDv1MrAhlV/)  
- arrecadação e entrega  de 90 kits de alimentação e higiene + 200 
máscaras na comunidade do Morro da Penitenciária 
(https://www.instagram.com/p/CBDtmkVAE7x/) 
-  arrecadação e entrega  de 32 kits de alimentação e higienea na 
comunidade do  Jagatá +64 máscaras 
(https://www.instagram.com/p/CAvwZnbAo5J/)  
- arrecadação e entrega  de 103 kits de alimentação e higiene +206 
máscaras na comunidade da Serrinha 
(https://www.instagram.com/p/CAvGZg-gtf8/) 
- arrecadação e entrega  de 180 kits de alimentação e higiene +380 
máscaras na comunidade do Morro das Pedras/Areias 
(https://www.instagram.com/p/CAqTXtOHMDI/)  
- arrecadação e entrega  de 22 kits de alimentação e higiene na 
comunidade do Morro da Queimada (quilombolas) 
- arrecadação e entrega  de 10 kits de alimentação e higiene na 
comunidade do Saco Grande 
- arrecadação e entrega  de 45 cestas básicas + 4 sacos de batata + 2 
sacos de cebola para famílias Xoklengs em Blumenau e José 
Boiteux** 
- mobilização, pelo mapa, de arrecadação e entrega de 12 cestas 
básicas +  kit de limpeza na comunidade Velha Grande 
- Total de 935 máscaras de tecido distribuídas 
- Total de 552 kits de higiene e limpeza arrecadados e distribuídos 
- Total em doações de 11.5 toneladas 



 

- Com contribuição da equipe brasileira de hipismo-salto, Mercado 
Nomad e rede solidária 
 
*as doações na comunidade do Alto Pantanal rearticularam e 
mobilizaram a comunidade, que no momento reivindica o direito de 
acesso a água e luta pela regularização fundiária.  
** as doações mobilizaram o início da reforma da aldeia urbana, em 
Blumenau, que está em andamento. 
 
Apoio e visibilidade 
- Campanha de arrecadação de telhas e materiais MNLM 
(https://www.instagram.com/p/CCG-30mgq3B/)  
- Mapeamento de mais de 20 comunidades e 31 grupos organizados 
que precisam de apoio, em 16 cidades de Santa Catarina 
- Articulação com o Comitê SUAS (SC) para cooperação 
 
Material informativo e educativo 
- Informativo de iluminação e ventilação para casas saudáveis 
(https://www.instagram.com/p/CB_BW0WgU3p/)  
- nota técnica sobre frigoríficos e disseminação do covid19 em SC e RS 
(https://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/2020/07/UrbXC19_SCNota-técnica-01-22_06_2020-
2.pdf) 
 

 

8 Reprogramação Orçamentária 

Fonte Assessoria 

Relator Gerência Geral 

Encaminhamento 

Foi apresentada pela Gerência Geral a reprogramação orçamentária. 
Comentou dos prazos necessários às licitações e da limitação de novos 
projetos. 
A comissão entende pertinente enviar ao Conselho Diretor uma 
justificativa para a manutenção do projeto da Capacitação Online. 

Reforçando que alguns projetos já foram contingenciados, explicar que 
a Capacitação, que deveria ser presencial e em função da Pandemia, 
foi remodelada para forma online e que a importância de tal capacitação 
se tornou maior com as demandas advindas da própria Pandemia. 
 

 

8 
Indicação de representante para o conselho municipal de 
Blumenau. 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
A indicação de representante será deliberada em próxima reunião, com 
os trâmites sendo realizados após a reunião de 23/07 com aprovação e 
anuência das conselheiras por meio digital. 

 
Florianópolis, 23 de julho de 2020 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
20/08/2020, com os votos favoráveis das Conselheiras Cláudia Elisa Poletto e 

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/UrbXC19_SCNota-técnica-01-22_06_2020-2.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/UrbXC19_SCNota-técnica-01-22_06_2020-2.pdf
https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/UrbXC19_SCNota-técnica-01-22_06_2020-2.pdf


 

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 

 

 
 


