
 

SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 

 

DATA  20/08/2020 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 09:42 13:00 

Christiane Muller Suplente 09:00 13:00 

    

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Daniel Rodrigues 

 

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

 

Encaminhamento 
Súmula da 7ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Durante o horário desta reunião acontecerá uma reunião virtual com o 
Ministério do Desenvolvimento Regional, para tratar do acordo de 
cooperação que o CAU/BR está desenvolvendo com o MDR. A reunião 
contará com a presença de representantes do CONFEA e do CAU/BR. 
Foi solicitada a participação de um representante do CAU/SC para 
contribuir com a pauta, em especial pelo histórico de atuação com a 



 

Capacitação em ATHIS promovida em 2019. A assessoria irá participar 
e deverá se ausentar da reunião da CATHIS temporariamente. 

 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado 
Indicação de representante para o Conselho Municipal de Habitação de 
Blumenau 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi lançada em 17/08/2020 a tomada de preço 01/2020 para a 
contratação dos serviços para a produção dos vídeos para a 
capacitação online em ATHIS do CAU/SC. 
Será publicizado o Guia de ATHIS, resultado da Capacitação em 
ATHIS de 2019, em comemoração ao dia da Habitação, no dia 
21/08/2020. 

 

2 Monitoramento Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Conforme a Ata da reunião de Comissão Especial de Seleção dos 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2020, realizada em 
06/08/2020 (disponível no portal da Transparência do CAU/SC, na aba 
‘Parcerias’, ‘Chamadas Públicas’, a primeira colocada na categoria de 
ATHIS não apresentou plano de trabalho, assim, foi desclassificada e 
foram convocadas duas novas entidades. 

 

3 Monitoramento do processo “Amicus Curiae” 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O texto do documento de “amicus curiae” está em fase final de 

formatação, faltando atualizar os números e status do processo em 
trâmite na justiça. 
A minuta foi aprovada pelas conselheiras e é solicitado para que seja 
enviado à assessoria jurídica para finalização do texto, atualizando as 
informações do processo. 
Deliberação 16/2020 

 

4 Evento de Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi apresentado o mapeamento das ações previstas no PEI-ATHIS e 
efetivamente realizadas, bem como ações que foram realizadas e não 
estavam previstas no planejamento inicial. 
Este mapeamento servirá para organizar as próximas ações: 



 

1- Evento de novembro de 2020 sobre ATHIS 
2- Planejamento para 2021 

O evento terá um formato de Ciclo de Debates em ATHIS, de forma 
virtual, na plataforma de reuniões online do zoom. 
Foi apresentado o anteprojeto para o evento e aprovado pelas 
conselheiras. Será formatado durante o mês de agosto e setembro. 

 

5 Pesquisa Estadual de Experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 
A alteração e correção da gravação das informações no site ainda estão 
pendentes. É necessário que estas correções sejam feitas para que 
possamos continuar a divulgação da plataforma. 

 

6 Monitoramento da ATHIS no município de Balneário Camboriú 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi ajustado o cronograma para a assinatura do termo de Cooperação 
Técnica, definido as datas das diversas fases: 
Apresentação da minuta ao município:  Set/2020 a Out /2020 
Discussão da operacionalização do termo: Set/2020 a Nov/2020 
Ato formal de assinatura do termo:  Nov/2020 
Programação de atividades para 2021: Nov/2020 a Dez/2020 
Formalização dos Representantes:  Fev/2021 a Abr/2021 
Detalhamento das ações do termo:  Abr/2021 a Mai/2021 
Troca de Informações:   Abr/2021 a Dez/2025  
 
Deliberação 17/2020 

 

7 
Monitoramento Acordo de Cooperação com o município de 
Chapecó 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi enviado e-mail à secretaria responsável pelo acordo por parte do 
município (SEDUR) e não obtivemos retorno. 
Como encaminhamento, a comissão fará questionamento à assessoria 
jurídica do CAU/SC para garantir operacionalização do acordo. 

 

8 Rede Urbanismo contra o Corona 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Estão ocorrendo doações e ações na Serrinha, em Florianópolis. 
Foi comunicado que foi feita, via mídias sociais, uma prestação de 
contas a nível nacional e Santa Catarina teve a maior participação nas 
ações de doações. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 



 

1 
Indicação de representante para o Conselho Municipal de 
Habitação de Blumenau 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foram aprovados os nomes dos representantes do CAU no Conselho 
Municipal de Blumenau. 
Deliberação 18/2020 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 25/09/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras 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 

 

 
 


