
 

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  01/10/2020 HORÁRIO 09:00 às 12:00 

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 

    

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Claudia Poletto Coordenadora 09:00 12:00 

Christiane Muller Suplente 09:00 12:00 

    

    

    

 

CONVIDADOS 

Vinicius Mariot – Membro CT Habitação e Direito à Cidade 

Flávio Alípio - Membro CT Habitação e Direito à Cidade 

Samuel Steiner dos Santos – Membro equipe URBE 

Paolo Colosso – Membro equipe URBE 

Artur da Rosa – Membro equipe URBE 

Carolina Arruda – Membro equipe URBE 

Jordi Sanchez-Cuenca – Membro equipe URBE 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Everson Martins 

Justificativa Motivo Profissional 

Conselheiro Daniel Rodrigues 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro  

 
 

Comunicação 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O Assessor Antonio fez um relato a respeito da sua participação na 
Reunião do Conselho Municipal de Habitação de Balneário Camboriú. 
Sua participação objetivou apresentar aos presentes as ações do 
CAU/SC no âmbito da ATHIS. O encontro foi proveitoso e possibilitou 
reforçar a aproximação institucional entre CAU/SC e o município. 



 

 

Responsável Claudia Poletto 

Comunicado 

A Conselheira Cláudia comunicou o recebimento de um convite para 
participar de uma mesa temática on-line sobre ATHIS. O convite, 
realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, foi 
direcionado à Presidente Daniela Pareja, contudo, dada a sua 
indisponibilidade, o convite foi estendido para a Conselheira Cláudia. O 
evento será realizado na modalidade remota no dia 19/11. 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Encaminhamento 

Para aproveitar a reunião da comissão, foi realizado um convite aos 
membros da equipe da empresa vencedora da licitação para realização 
dos vídeos da capacitação. Estiveram presentes 5 representantes da 
URBE, escritório vencedor da Tomada de Preços 01/2020 referente à 
elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na 
temática da ATHIS.  
A equipe técnica contratada reiterou que o desenvolvimento dos 
trabalhos se dará de maneira horizontal, contando com contribuição de 
diferentes atores. Será de extrema importância realizar encontros 
periódicos com a Equipe do CAU/SC de modo a alinhar 
continuadamente o projeto com os interesses do Conselho. Nesse 
sentido, foi sugerida a participação das Conselheiras da CATHIS nas 
reuniões da Equipe Técnica. 
 
A Equipe Técnica ainda solicitou o envio dos arquivos vetorizados do 
PEI-ATHIS. 
 
A Comissão expôs para o escritório URBE a intensão do CAU/SC em 
converter o Guia de ATHIS em 3 encartes reduzidos, para 
complementar o conteúdo dos vídeos. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento das ações da CATHIS para 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta, a comissão realizou um convite aos membros da 
Câmara Temática de Habitação e Direito à Cidade para participar do 
planejamento de ações para 2021. O Assessor Antonio expôs um 
diagrama síntese que congrega todas as ações e metas do PEI-ATHIS 
e seu grau de execução desde 2018. A partir deste diagrama, as 
conselheiras e os convidados teceram comentários e possibilidades de 
atuação para a CATHIS em 2021. 
 
As contribuições dos participantes estão setorizadas por eixo temático 
do Plano de Ações, a saber: Pode Público; Profissionais; Comunidade 
e Academia. 
 
Poder Público: 



 

 É preciso realizar ações de fiscalização da participação do 
Arquiteto e Urbanista na administração pública, consoante a 
ação A4 do PEI-ATHIS. Nesse sentido, podemos solicitar a 
inclusão da temática no Plano Estadual de Fiscalização do 
CAU/SC. 

 Possibilidade de construir junto aos municípios 
isenções/reduções de taxas para arquitetos e famílias que 
participam de ações em ATHIS; 

 Ações de sensibilização para que o Poder Público cumpra seu 
papel; 

 Construir estudo sobre os instrumentos de planejamento urbano 
no âmbito da habitação social, de modo a melhor orientar as 
prefeituras e o estado; 

 CAU/SC se consolidar enquanto apoio técnico: nesse sentido, 
os encartes do curso de ATHIS online se destacam como 
ferramentas importantes. 

 Direcionar os editais de acordo com as atividades que o 
Conselho considera relevante; 

 Reedição do PEI-ATHIS; 

 Possibilidade de ampliar a estrutura da ATHIS dentro do 
CAU/SC. 

 
Profissionais: 

 Resgatar e sistematizar os debates já desenvolvidos dentro do 
CAU/SC sobre honorários em ATHIS; 

 É necessário construir junto com as entidades as ações à 
respeito da criação de escritórios de ATHIS; 

 Possibilidade de usar recurso para montar escritórios modelos 
de ATHIS nos estados de modo a consolidar uma ação concreta; 

 Manter uma ação de fomento junto às Entidades de Arquitetura 
e Urbanismo; 

 Ênfase na operacionalidade: o CAU/SC pode fomentar a 
implantação e consolidação de escritórios de ATHIS, com 
elucidações acerca de questões jurídicas (incluindo 
Responsabilidade Técnica) e de financiamentos. Além de 
direcionar ações para ações cooperadas e coletivas; 

 Fomentar o debate sobre assistencialismo e ATHIS – 
metodologias de abordagens; 

 
 
Demanda e Movimentos sociais: 

 Embora houve um aumento na criminalização dos movimentos 
sociais, cresceu também a articulação dos movimentos diante 
das recorrentes violações de direitos; 

 Os processos de Amicus Curiae são avanços significativos na 
atuação do Conselho no âmbito da busca por cidades mais 
justas e igualitárias; 

 Se aprofundar nos estudos sobre REURB, abrindo 
possibilidades de articulação com a CPUA; 
 

Academia: 

 Fomentar Programa de Residência Acadêmica em AU+; 



 

 
Preliminarmente, a comissão destacou as seguintes ações prioritárias 
para 2021: 

1. Câmara Temática ATHIS e Direito à Cidade; 
2. Capacitação Online; 
3. Acordos de Cooperação Técnica; 
4. Reedição do PEI-ATHIS; 
5. Edital de Patrocínio; 
6. Caracterização do Sistema de Habitação dos municípios 

Catarinenses; 
7. Livro de Experiências Catarinenses em HIS; 
8. Curso de Especialização em ATHIS. 

 

2 Organização do Ciclo de Debates 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio apresentou as motivações e objetivos do Ciclo de 
Debates, dentre os quais se destaca a estruturação de uma base teórica 
que ensejará a reedição do PEI-ATHIS. 
 
O Ciclo de debates será composto por 3 eventos. Abaixo ampliaremos 
o detalhamento destes eventos a partir das discussões e contribuições 
das conselheiras e dos membros da Câmara Temática: 
 
O papel dos conselhos profissionais de arquitetura e urbanismo no 
fomento à ATHIS 
Dia 29/10, dás 14h às 17h. 
Este evento integra o Circuito Urbano do ONU-habitat e devido aos 
prazos deste edital, os painelistas já foram definidos. 

 Serão expostas as experiências do CAU/BR, CAU/DF, CAU/RS 
e CAU/AL. 

 
A questão habitacional e as políticas públicas 
Dia 05/11, das 14h às 17h 
Foram sugeridos os seguintes painelistas: 

 Juíza Luzia Madeira Nepomuceno – Experiência de 
regularização Fundiária; 

 Defensor Público de São Paulo, Alan Ramalho; 

 Defensor Público de Florianópolis/SC, Marcelo Scherer; 

 Evaniza Rodrigues – movimento social e Caixa Economica 
Federal; 

 MST – terra e habitação rural; 

 Gão e o Albani – movimentos sociais de Santa Catarina; 

 Flávio Tavares – Experiência na prefeitura de Conde/PB; 

 Experiência de Dirceu Carneiro – Prefeitura de Lages; 

 Financiamento de habitações em madeira – Prefeitura de Lages; 
 
ATHIS: da formação à pratica 
Dia 12/11, das 14h às 17h 
Foram sugeridos os seguintes painelistas: 

 USINA; 

 Jordi Sanchez – metodologia de atuação em ATHIS; 



 

 Taramela – os desafios da iniciação profissional em ATHIS no 
contexto atual; 

 Riva Feitosa (Arquitetura para o povo) – atuação em escritório 
popular há décadas; 

 FUCVAM – modo uruguaio de produção habitacional; 

 SELVIP –   Secretaria Latino Americana de la Vivienda Popular 

 Habitat International Coalition; 
  

A Comissão definirá nos próximos dias 3 painelistas por mesa. Além 
disso, será repassado à Câmara Temática o convite para contribuições 
na relatoria dos eventos do Ciclo. 

 

3 Encaminhamentos Acordo de Cooperação Técnica 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
A Comissão deverá ficar em contato com o Conselho Municipal de 
Habitação de Balneário Camboriú para alinhamento das tratativas à 
respeito do Acordo de Cooperação Técnica. 

 

4 Monitoramento Processo Amicus Curiae 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Item não foi discutido. 

 
 
 

 
 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CATHIS realizada de forma virtual no dia 
25/02/2021, com os votos favoráveis dos Conselheiros Maurício 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 
 
 
 


