
 

SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 

 

DATA  25/09/2020 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 
Advogada Isabel Lenonetti – Assessora Jurídica 

Arquiteta Fiscal Mayara – GERFISC 

Prof Samuel Steiner do Santos - UFSC 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Daniel Rodrigues 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 8ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmula da 8ª Reunião ordinária de 2020 aprovada e encaminhada 
para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Durante o horário da última reunião aconteceu uma reunião virtual com 
o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a presença do CONFEA 
e do CAU/BR. A assessoria informou sobre o convenio do MDR, 
CAU/BR e CONFEA. Foi feita uma apresentação formal dos projetos 



 

desenvolvidos pelo CAU/SC. Com representantes do CAU/BR, inclusive 
do presidente, arq Luciano, a assessoria recebeu feedback muito 
positivo de nossa apresentação. Com isso, foi já agendada uma nova 
reunião para 04/11/2020, com objetivo de organizar a capacitação aos 
profissionais que serão envolvidos no programa Casa Verde e Amarela, 
tendo como base a Capacitação desenvolvida em SC. 

 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado Apresentação do plano de fiscalização pela GERFISC. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento do Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Uma das entidades foi desclassificada pela comissão de avaliação por 
falta de documentação (plano de trabalho) e foram chamadas duas 
novas entidades. 
Associação Procrep – Ação sócio ambiental na Pandemia 
Associação dos Quilombolas – Higienização nas comunidades 
quilombolas. 
Foram feitos os trâmites internos, inclusive com o parecer jurídico. 
 

 

2 Monitoramento da Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Aconteceu na última segunda feira a licitação. Por conta das limitações 
com a COVID-19, problemas com os correios, tivemos poucas 
propostas. Além dos problemas com o SICCAU, onde não foi possível 
a emissão de Certidão de Acervos dos responsáveis técnicos. 
A vencedora do processo foi a URBE, de Santa Catarina, com o prof 
Samuel Steiner como responsável técnico. 
Os trâmites internos estão sendo feitos pelo setor de licitação do 
CAU/SC. A intenção é ter o primeiro módulo antes do dia do arquiteto. 
Foi apresentado à comissão o escopo do primeiro módulo de três, um 
bloco de 7 videos. 
 

 

3 Monitoramento dos processos “Amicus Curiae” 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Resumindo a situação dos processos, temos dois em andamento: 
Mariele Franco – Florianópolis e Nova Esperança – Palhoça 
A assessora jurídica, Dra. Isabel, informou que os dois processos 
ainda estão aptos a receberem a documentação de Amicus Curiaes do 

CAU/SC. 



 

Foi apresentada a minuta do documento a ser ingressado como 
Amicus Curiae no processo da comunidade Nova Esperança, no 

município de Palhoça. Houve colocações pontuais da comissão, 
ficando a assessoria por terminar o documento até a próxima reunião 
em outubro. 
 
 

 

4 Pesquisa estadual de experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Os erros na plataforma foram corrigidos e vários testes foram feitos para 
homologação pela assessoria. 
Será feita uma filtragem no banco de dados, retirando duplicados e 
testes. 
Foi mostrado relatório atualizado com as pessoas/entidades que se 
cadastraram na plataforma. 
Será enviado mailing para que aqueles que já se inscreveram para as 
correções e complementações necessárias. 
Também será feita nova divulgação da plataforma. 
Um texto apropriado será produzido pela assessoria para esta nova fase 
de divulgação, que contará com a ajuda das conselheiras para o envio 
aos grupos e pessoas conhecidas. 

 

5 Evento de Reedição PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator CATHIS 

Encaminhamento 

Em função das restrições orçamentárias, a reedição do PEI-ATHIS será 
reformulada. 
A ideia será a produção de um evento para a construção, de forma 
conjunta de um novo olhar para o PEI-ATHIS. Um modelo de ciclo de 
debates, com a participação da câmara temática, onde os componentes 
da câmara deverão produzir um relatório detalhado das discussões. 
Com isso, fica explícita e objetiva a participação dos membros e 
resultando em um relatório mais completo e rico de informações para a 
revisão do PEI-ATHIS no futuro. 
A ideia de fazer a revisão segue, sendo já projetada para a próxima 
gestão. Dependendo da situação da equipe, poderá ser feita 
internamente ou com contratação. 
Este relatório deverá ser utilizado numa eventual produção de um TR 
para contratação de empresa para a revisão do PEI-ATHIS. 
A assessoria propôs o escopo do evento, que foi aprovado pela 
comissão. 
A agenda prévia seria:  
Ciclo de debates – evento 1 – 29/10 
Ciclo de debates – evento 2 – 05/11 
Ciclo de debates – evento 3 – 12/11 
Deliberação 18/2020 

 

6 Monitoramento da ATHIS no município de Balneário Camboriú 

Fonte Assessoria 



 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Estava em encaminhamento as tratativas e adequando os planos de 
trabalho, com verificação direta do CMHBC. 

 

7 
Monitoramento Acordo de Cooperação com o município de 
Chapecó 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Retirado de pauta. 

 

8 
Cooperação na construção do Curso de Especialização em ATHIS 
na UFSC 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Com a presença do professor Samuel Steiner dos Santos, comentou-se 
sobre as alterações nos currículos dos cursos de arquitetura, 
notadamente no que diz respeito às questões de ATHIS, tanto na 
graduação, pós-graduação como nos projetos de extensão. 
Comentou das muitas demandas e dos projetos hoje existentes, como 
por exemplo as visitas a campo em comunidades de povos tradicionais. 
Explanou sobre o conteúdo do curso de especialização em ATHIS, 
inclusive sobre o processo seletivo, onde será importante a efetiva 
participação do aluno, no pós curso, nas demandas da sociedade. 
 

 

9 Planejamento das ações da CATHIS para 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Retirado de pauta. 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Apresentação do Plano Estadual de Fiscalização 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foi apresentado o novo Plano Estadual de Fiscalização pela Arquiteta 
Fiscal Mayara, do CAU/SC. 
 

 

2 Reunião Extraordinária 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Em função da urgência de alguns pontos não contemplados nesta 
reunião, foi sugerida uma reunião extraordinária para 1/10 das 09:00 às 
13:00. 
Deliberação 19/2020 

 



 

Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
20/11/2020, com o voto favorável da Conselheira Cláudia Poletto e abstenção do 
Conselheiro Everson Martins. 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 

 

 
 


