
 

SÚMULA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  04/12/2020 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 da Silva 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro  

 
 

Comunicação 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Sobre o CMHIS de Florianópolis, informa que como representante do 
CAU, participa do grupo de avaliação da metodologia para a revisão do 
plano municipal de habitação, com mais outros representantes. 
Comentou que os gestores (secretário, superintendente, prefeito) não 
tem conhecimento da existência dos projetos desenvolvidos pelos 
técnicos da secretaria, mas que existem vários projetos de habitação e 
urbanização que já estão há muito tempo aguardando recurso. 
Além disso, informou que em 2021 existe indícios de disponibilidade de 
recurso federal para HIS, através do programa casa verde e amarela, 
que já está aprovado no congresso federal. 

Responsável Antonio Couto Nunes 



 

Comunicado 

Realizou aos membros da CATHIS uma apresentação simplificada 
sobre o programa Casa Verde Amarela, com as informações que teve 
acesso através da reunião com a equipe do MDR que participou em 
04/11. Não foi autorizada a divulgação do arquivo pelo MDR, assim, o 
assessor citou os principais tópicos do Programa Casa Verde Amarela. 
Comentou das faixas de renda, e que as pessoas que se enquadrariam 
na faixa 1 (até 2 mil) representam uma demanda grande, mas que os 
recursos para esta faixa seriam insuficientes, e seriam destinados 
somente para melhorias habitacionais e regularização fundiária.  

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento das ações da CATHIS para 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Projetos para as CTs de HIS 
 1 - Oficinas de Planos de Habitação 
 
Ações específicas: 
1 – Curso de Especialização em ATHIS – Residência – 55.000,00 
2 – Livro de experiências em ATHIS – 15.000,00 
3 – Edital de patrocínio – 60.000,00 
4-  Reedição do PEI-ATHIS – 20.000,00 
Ações correntes: 
1 – Capacitação online: 25.000,00 
2 – Ações de divulgação PEI/ATHIS – 5.000,00 
3 – Câmara Temática ATHIS e Direito a Cidade – 0,00 
 
Como sugestão, foi proposta a migração do valor de 60 mil dos editais 
de patrocínio para o curso de especialização. 
A comissão aprova o escopo do planejamento e os valores elencados 
por ação. 
Solicitar a ASSJUR uma avaliação das possibilidades legais de 
transformar o projeto de especialização em ATHIS em projeto especial, 
com verba extra ao orçamento da CATHIS. 

 

2 Avaliação dos roteiros dos vídeos da capacitação online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram analisados os roteiros restantes. Foram feitas algumas 
ponderações sobre o conteúdo e sobre a forma de apresentação dos 
vídeos. A conselheira Christiane sugere que poderia ser mais dinâmico, 
com mais letterings ou mais imagens junto com o narrador. Feitas as 
ponderações a comissão decidiu por aprovar a versão final dos roteiros 
e o pagamento da parcela referente a esta etapa, através da 
Deliberação 24/2020. 

 

3 Encaminhamentos sobre Acordo de Cooperação 

Fonte Assessoria 



 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Não há retorno ainda por parte do município. A reunião que deveria 
ocorrer com o secretário, não aconteceu. A matéria seguirá para a 
plenária, até a data serão feitos os contatos para viabilização da 
assinatura. 

 
 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
25/02/2021, com os votos favoráveis dos ConselheirosMaurício Justi 
(coordenador), Felipe Kaspary, Claudia Elisa Poletto. 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. 
 
 

 
 
 

Larissa Milioli 
Assessora Especial da Presidência

 
 

Fernando Volkmer 
Secretário 
 
 
 


