
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 

 

DATA  23/10/2020 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 13:00 

Christiane Muller Suplente 09:00 13:00 

    

    

    

 

CONVIDADOS 
 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

Conselheiro Daniel Rodrigues 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro  

 

Leitura e aprovação das Súmulas da 8ª Reunião Ordinária de 2020 e 2ª Reunião 
Extraordinária 

 

Encaminhamento 
Súmula da 2ª Reunião Extraordinária de 2020 aprovada e 
encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Cláudia Elisa Poletto 



 

Comunicado 
A Conselheira Cláudia comunicou que, em virtude de um procedimento 
médico, possivelmente não poderá participar do evento do CAU/SC no 
Circuito Urbano, que ocorrerá no dia 29/10. 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O assessor Antonio fez um relato sobre sua participação enquanto 
representante do CAU/SC no Conselho Municipal de Habitação de 
Florianópolis/SC. No momento, o Conselho está iniciando o debate 
sobre a metodologia de revisão do Plano Municipal de Habitação de 
Interesse de Interesse Social – PLHIS, a partir de uma comissão 
específica. Comentou que, em função de não se ter ainda os dados de 
senso do IBGE, a revisão deve ser efetivamente feita quando forem 
divulgados os novos dados do IBGE 
 
O CMHIS também elaborou uma carta aos candidatos de Florianópolis. 
Caso haja segundo turno, os candidatos serão convidados para uma 
reunião. Além disso, o CAU/SC foi eleito como representante no 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. O objetivo do 
Conselho é “desenhar” como os diversos instrumentos alocarão os 
recursos para o fundo de habitação. 

 
 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Todos os projetos foram aprovados e estão em desenvolvimento. 
Foi solicitado pelo IAB a apresentação do andamento do projeto. Foi 
marcado então para a reunião do CD dia 30/10 uma apresentação do 
IAB e da UFSC de seus projetos. 
Todos já receberam os recursos. 

 

2 Monitoramento Capacitação em ATHIS online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi apresentado o plano de trabalho enviado pela URBE, o qual tinha 
sido compartilhado previamente com os conselheiros. 
A consultoria solicitou algumas experiências catarinenses como 
exemplos para desenvolver um dos vídeos. 
- Ponta do leal 
- Via expressa (Chico Mendes) 
- Lages – Dirceu Carneiro 
- Chapecó – Arq. Jamile Prezzi – Cooperativas Rurais 



 

- Toca Sta Cruz 
- Laguna – Construindo Dignidade 
- Joinville – Moralar 
- Caçador – Arq Newton Marçal Santos 
A Assessoria irá providenciar os contatos dos responsáveis para que 
seja possível obter informações sobre os exemplos mencionados. 
 
Aprovado plano de trabalho – Deliberação 21/2020 

 

3 Monitoramento do processo “Amicus Curiae” 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foi apresentada minuta final elaborada pela assessoria, salientando o 
déficit habitacional da região da Palhoça. 
Minuta aprovada – Deliberação 22/2020 

 

4 Pesquisa Estadual de Experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria informou que a comunicação do CAU vai fazer um novo 
reforço nas mídias sobre a pesquisa e que durante o evento do 
programa ONU Habitat será feita também uma divulgação forte do link 
da pesquisa, tanto no chat quanto nas falas. 
O site foi corrigido e foi feito contato com aqueles que se inscreveram 
para revisar suas inscrições, verificar se ficou alguma coisa sem 
preenchimento, etc. 
Temos no cadastro 15 registros, sendo que nem todos informaram a 
experiência que tiveram. 
Foi proposta a produção de um vídeo onde seria reforçada a importância 
deste cadastro, o qual seria divulgado nas mídias sociais. A cons 
Cláudia preocupou-se com o tempo disponível para isso, mas enfatizou 
a importância de que todos os cadastros estejam completos, com dados 
todos preenchidos. 

 

5 Evento de Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria informou que não seria possível fazer este evento no final 
da gestão por conta das demandas relativas ao encerramento e 
encaminhamento das atividades em andamento. Sugeriu que fosse 
adiado por tempo indeterminado, considerando também a importância 
dos conselheiros eleitos neste processo, especialmente porque estes é 
que efetivamente darão continuidade ao processo. 
Foi apresentado um formulário com uma pesquisa sobre ATHIS e o 
CAU, o qual seria apresentado no evento. Com algumas contribuições 
da comissão, o formulário fica aprovado para futura utilização. 
 

 

6 Monitoramento da ATHIS no município de Balneário Camboriú 

Fonte Assessoria 



 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A Assessoria informou que questionou o conselheiro do CMHBC, 
Anderson Berluzzo sobre o andamento. Ele enviou, por whatsapp uma 
resposta que foi lida e discutida pelas conselheiras. 
Foram avaliados o cronograma e as atividades programadas pela 
prefeitura. 
Foram feitos ajustes no texto do Acordo de cooperação, afim de reforçar 
que as atividades desenvolvidas no cronograma são de 
responsabilidade da prefeitura e que o CAU fará contribuições naquelas 
indicadas por ela. 
Encaminhamento: Envio de email diligenciando o CMH – Conselho 
Municipal de Habitação de Balneário Camboriú para informações 
complementares. 
 

 

7 Planejamento CATHIS para 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A Assessoria comentou dos novos cenários projetados, com redução 
de receitas e a manutenção das várias rubricas que temos de 
despesas. Comentou das ações que impactarão no orçamento do 
CAU/SC e na quantidade de reuniões presenciais, se for possível, em 
2021, que também terá custos diferentes dos de 2020 quando foram, 
na maioria, virtuais. 
Com isso, houve a redução do recurso original para projetos das 
comissões, no caso da CATHIS, perfazendo o total de R$ 180.000,00. 
Foi apresentado mapa visual do planejamento pelo estagiário Éliton 
Kutas. 
1 - Curso de especialização/residência em ATHIS – R$ 55.000,00 
   - Análise do jurídico para algumas questões como bolsas, 
participação de conselheiros como professores, etc. 
    - Avaliação sobre a viabilidade da UFSC como único parceiro, em 
função de ter apresentado a proposta, ou realização de chamada 
pública. 
2 – Livro de Experiências em HIS de SC – R$ 15.000,00 
    - Licitação até 03/2021 
    - Ajustar TR em Janeiro 
    - Estudar uma estrutura organizacional fixa no CAU para CATHIS 
    - Propor a participação das Câmaras Temáticas para produção e 
revisão de conteúdo; 
3 – Edital de Patrocínio – R$ 60.000,00 
    - Pelo menos 3 Propostas de efetivação de ATHIS em SC 
    - Possibilidade de transferir o recurso para o curso de 
especialização. 
4 – Reedição do PEI-ATHIS – R$ 20.000,00 
    - Desenvolver internamente, com recurso para impressão de 2000 
cópias. 
    - É necessária uma reestruturação interna, com criação de uma 
equipe apropriada. 
5 – Capacitação online – R$ 25.000,00 
   - Fazer 4 Workshops online 



 

    - Deixar para a reprogramação a possibilidade de fazer um 
presencial; 
    - Impressão dos cadernos de capacitação; 
6 – Ações de divulgação da ATHIS e do PEI-ATHIS – R$ 5.000,00 
   - Deixar orçamento para eventuais visitas presenciais em Chapecó, 
Balneário Camboriú e outros; 
7 – Câmara Temática ATHIS e Direito à Cidade – R$ 0 
    - Realizar pelo menos 6 reuniões; 
    - Estruturar de forma conjunta a caracterização do sistema 
habitacional dos municípios Catarinenses.  
A CATHIS está ciente e concorda com a proposta orçamentária 
apresentada pela assessoria, entretanto sugere que o projeto de 
especialização em ATHIS seja um projeto especial, com articulação 
com a CEF e com a CPUA e que, caso esta proposição seja aprovada, 
os recursos deste projeto sejam redistribuídos nos demais projetos da 
comissão. Caso não seja possível torna-lo um projeto especial, que o 
recurso do Edital de patrocínio seja destinado à 
residência/especialização, para ampliar o potencial de atendimento 
das demandas indicadas. 
 

 
 

 
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 uma 
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 

 

 
 


