
 

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2020 
 

DATA  20/11/2020 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 

Everson Martins Coordenador Adjunto 09:00 13:00 

 

CONVIDADOS 

Gabriela Grisa – Conselheira eleita 2021/2023 

Alcenira Vanderlinde 

Newton Marçal – Conselheiro eleito 2021/2023 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Daniel Rodrigues da Silva 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro  

 

Leitura e aprovação das Súmulas da 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2020 

 

Encaminhamento 
Súmulas da 9ª e 10ª Reuniões Ordinárias de 2020 aprovada e 
encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Alcenira Vanderlinde 

Comunicado 

A gerente geral Alcenira participou do início da reunião para realizar um 
informe, iniciou reforçando que as reuniões são gravadas, mas que o 
conteúdo não é divulgado, apenas para uso da equipe na elaboração e 
súmulas. Informou ainda sobre a prestação de contas do ano e da 
gestão, a ser realizada na última plenária de 2020. Informou que será 
realizado um convite para a plenária do dia 11/12 aos novos 
conselheiros. Informou também que nesta data também serão passadas 
orientação sobre a diplomação, no dia 11/12 às 14:00. A posse dos 
conselheiros estaduais será no dia 16/12. 



 

 

Responsável Conselheira Cláudia Poletto 

Comunicado 

Comentou sobre o evento de 19/11/2020 que fez parte da mesa 2 que 
falou sobre ATHIS com a presença do IAB/ES e do CAU/ES. 
Comentou da organização do IAB na região urbana de Vitória e como 
que eles, como entidade privada, conseguem, em parcerias com as 
prefeituras, desenvolver ações no âmbito da ATHIS. 
Informou dos elogios às atividades que o CAU/SC desenvolveu. 

 

Responsável Assessoria – Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Fez um informe sobre o CMHIS de Florianópolis. 
Antonio comentou da “carta ao prefeito”, enviada ao prefeito eleito, 
elencando às dificuldades na aplicação do Plano Municipal de Habitação 
e as ações mitigatórias para que se concretize ações efetivas no âmbito 
da habitação em Florianópolis, e que ficou prevista a realização e uma 
reunião com o Prefeito eleito. 
 
Comentou também de sua participação em reunião do Ministério de 
Desenvolvimento Regional – 04/11, onde foi apresentado o projeto da 
capacitação em ATHIS desenvolvido pelo CAU/SC. Teve também a 
participação do CAU/RS, do CAU/BR e outros técnicos do CONFEA. Na 
reunião foram realizadas dinâmicas para contribuir com a proposta do 
Governo Federa, o programa Casa Verde Amarela, que será destinado 
para a área de habitação, melhorias habitacionais e regularização 
fundiária. 
 

 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado Não houve pedido de assuntos extra pauta. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Monitoramento Edital de Patrocínio 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Equipe do IAB e da UFSC participaram da reunião, estavam presentes 
o prof. Samuel Steiner, Sara Vicentini, Isadora, Clara, Hellen, Ana Maria 
Samla, Maria Carolina, Dalva Gugeler, Helena, mariana, Julia 
Delmondes, Mariana Pleger, Icaro Coppio, Sabrina Nascimento, Luis 
Paulo Antunes, Maria Eduarda, Isabella Figueiredo, Ana Paula, Thayse, 
Diego Caramez. Foram apresentados os integrantes dos projetos (AMA 
(Atelier Modelo de Arquitetura) e o PET/ARQ (Programa de Educação 
Tutorial) da UFSC. 
Foram apresentados os projetos patrocinados pelo CAU/SC no Edital 
01/2020, as fases dos projetos, contextualizando a metodologia 
empregada e expectativas de resultados. Os projetos apresentados 
foram o Habita Chapecó – uma cartilha sobre a aplicação da lei da 



 

ATHIS no município de Chapecó no contexto da pandemia por Covid19; 
e o projeto COMUNITÁreas – um georreferenciamento das 
comunidades de baixa renda da grande Florianópolis, no contexto da 
pandemia por Covid19. A comissão parabenizou a equipe envolvida. 

 

2 Monitoramento Capacitação on line 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram apresentados os textos dos roteiros entregues pela empresa 
contratada. Nesta etapa, a contratada precisava enviar todos os roteiros 
dos vídeos (22 vídeos). São divididos em blocos, contendo informações 
introdutórias, base teórica, aplicações práticas. São vídeos previstos 
para durarem aproximadamente 30 minutos, com roteiros bem densos.  
Foi informado que já foram feitas algumas correções e adequações para 
que no início de dezembro a URBE pudesse entregar as versões finais 
para aprovação e fechamento da etapa, com liberação de pagamento 
da mesma. Em função do grande número de páginas de cada roteiro e 
a grande demanda dos conselheiros neste final de gestão, foram lidos 
e discutidos somente os dois primeiros roteiros, o vídeo introdutório e o 
vídeo do papel do CAU. 

 

3 Monitoramento do processo “Amicus Curiae” 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi informado aos conselheiros que as minutas relativas aos processos 
da comunidade Nova Esperança e da comunidade Mariele Franco já 
estão na fase final de correções, estando aptas a serem enviadas ao 
jurídico para seguimento nos trâmites do processo no judiciário. 

 

4 Pesquisa Estadual de Experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Retirado de pauta 

 

5 Evento de Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Retirado de Pauta 

 

6 Monitoramento da ATHIS no município de Balneário Camboriú 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria comentou de um apontamento levantado pela assessoria 
jurídica do CAU/SC na minuta do acordo, com relação ao período 
eleitoral não permitir parcerias. Esta questão foi questionada pela 
Gerente Geral, que reforçou que talvez este argumento não fosse 
relevante, visto que a ATHIS não é um benefício, e sim um direito e tem 
que ser cumprida pela prefeitura. De qualquer forma, a procuradoria do 
município de Balneário Camboriú foi questionada com relação a isso. 



 

Até então, mesmo já estando pronta para assinatura, não houve a 
manifestação da procuradoria do município. Esta minuta será debatida 
na próxima reunião do CD e talvez já esteja aprovado na plenária de 
dezembro. 

 

7 Planejamento CATHIS para 2021 

Fonte  

Relator  

Encaminhamento Retirado de pauta 

 

Extrapauta 

 

8 Reunião extraordinária 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Solicitação de reunião extraordinária 
Deliberação 23/2020 

 
 
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 
 
 
 


