
 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC - 2021 
 

DATA  21/01/2020 HORÁRIO 08:00 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 

Fernando Volkmer - Secretário 

 Gabriel Querne - Estagiário 

    

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Claudia Poletto  08:00 12:00 

Felipe Kaspary  08:00 12:00 

Maurício Giusti Coordenador 08:00 12:00 

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro  

Justificativa  

 

  

 

Leitura e aprovação das Súmulas da 11ª Reunião Ordinária de 2020 

 

Encaminhamento 
Será enviada aos conselheiros via meio eletrônico para conhecimento, 
tendo em vista a não complementação da edição das súmulas 
anteriores. Serão colocadas em aprovação na próxima reunião. 

 

Comunicação 

 

Responsável Claudia Poletto 

Comunicado 

Informou que foi contatada pelos responsáveis pelo projeto patrocinado 
pelo CAU/SC – o Habita Chapecó, para participar de uma atividade 
online no dia 28/01. Serão apresentadas duas cartilhas resultantes do 
projeto e também participará do evento, o Dr. Renan Soares, 
responsável pela Defensoria Pública de SC. A conselheira Claudia 
solicitou que o pedido fosse encaminhado para o CAU/SC para que a 
presidência encaminhasse à CATHIS. O Assessor Antonio informou que 



 

o convite já foi realizado e que o ponto deverá ser analisado como 
assunto extra-pauta. 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O assessor apresentou a solicitação da Presidência em relação à 
definição do horário da CATHIS para as próximas reuniões do ano. 
Ficou definido, após consulta aos membros, que o melhor horário é 
quinta-feira pela manhã, das 8:00 às 12:00. 

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Foi realizado um comunicado em relação ao Conselho de Habitação de 
Florianópolis, ao qual o próprio assessor é o representante do CAU. 
Informou que o CAU/SC possui representações de Habitação nos 
municípios de Guaramirim, Blumenau, Balneário Camboriú e 
Florianópolis. Informou que o CAU/SC foi eleito para fazer parte do 
Fundo Gestor do Conselho Municipal de Habitação de Florianópolis, o 
que pode ser positivo para efetivar ações. Informou também sobre o 
andamento das atividades do CMHIS, que durante 2020 foi interrompida 
em março e retornando somente em setembro, mas que desde então 
foram retomadas as reuniões. Informou que está fazendo parte da 
Comissão de Revisão do Plano Municipal de Habitação e que já 
possuem um diagnóstico em relação à situação do plano, que deve ser 
apresentado na próxima reunião do CMHIS. Informou que há outra 
comissão também trabalhando as propostas da Conferência da Cidade 
(realizada em 2019) e que participa também da Comissão de avaliação 
de terras – surgida da conferência de habitação. Esta comissão 
pretende avaliar como a Prefeitura pode disponibilizar terrenos públicos 
para habitação, através de um mapeamento em todas esferas, federal, 
estadual e municipal. Esta comissão ainda não teve uma primeira 
reunião. Por fim, o assessor informou que os relatos dos representantes 
chegam sempre pela assessoria, através da Plataforma de 
Representantes do Site, e sempre que entra um novo comunicado, os 
membros da comissão são informados por e-mail, e a assessoria 
apresenta na próxima reunião de comissão. A conselheira Claudia 
informou que caso a Câmara Temática de Habitação e Direito à Cidade 
tenha suas atividades continuadas, a ação de estruturar uma 
metodologia para revisão dos Planos de Habitação pode ser uma boa 
lacuna para se obter auxílio da CT-Hab.  

 

Responsável Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Foram apresentados aos Conselheiros o que está previsto no 
Planejamento da Comissão para 2021. Foi apresentada a planilha de 
planejamento da CATHIS e todos os projetos orçados, os objetivos 
estratégicos do CAU e do PEI, bem como os resultados esperados. Foi 
informado que a expectativa de valor em 2021 é de R$ 180.000,00, 
equivalente a 2,02% da RAL. Dentro deste valor, foram elencados os 
seguintes projetos: 

1- Edital de patrocínio para ações em ATHIS (Ação A6 e B4 do PEI-
ATHIS), valor previsto de investimento R$ 60.000,00; meta de 
patrocinar pelo menos 3 projetos; 

2- Curso de Capacitação online (Ação A2 e B2 do PEI-ATHIS) – 
realização de workshops online com os capacitados, valor 



 

previsto de investimento R$ 25.000,00; meta de realizar 4 
workshops, com 160 participantes no total e impressão de 500 
cópias do material didático (a ser desenvolvido pelo CAU/SC);  

3- Livro de experiências de Habitação/campanha de boas práticas 
(Ação A3 do PEI-ATHIS) – valor previsto de investimento 
(somente para impressão do material) R$ 15.000,00; meta de 
1000 cópias do livro e formatação do prêmio de boas práticas; 

4- Ações de divulgação da ATHIS (Ação A3); engloba ações de 
monitoramento de acordos de cooperação e agendas 
institucionais, valor previsto de investimento R$ 5.000,00; meta 
de realizar visitas institucionais em municípios catarinenses; 

5- Realizar curso de Especialização em ATHIS através de 
chamamento público (Ação D1 do PEI-ATHIS) – valor previsto 
de investimento R$ 55.000,00; meta de viabilizar a realização de 
um curso de especialização em ATHIS em SC em 2021; 

6- Foi apresentado o funcionamento das Câmaras Temáticas e 
como a CT-Habitação e Direito à Cidade funcionou vinculada à 
CATHIS. Este projeto não possui orçamento pré-definido, uma 
vez envolve somente convocação do coordenador quando a 
reunião for presencial; 

7- Revisão do PEI-ATHIS – esta ação não está prevista no PEI, 
mas a CATHIS entendeu em 2020 que seria importante uma 
revisão, incluindo como camadas de análise o impacto da 
pandemia no cenário da habitação, a importância da vinculação 
com a política de saúde pública, e a vinculação aos ODS, 
especialmente na definição dos indicadores. A proposta é que o 
material seja desenvolvido internamente, com recurso previsto 
para impressão. Valor previsto de investimento R$ 20.000,00; 
meta de imprimir 2 mil cópias. 
 

Também foi apresentado aos conselheiros o PAC (Plano Anual de 
Contratações), que deverá ser preenchido conforme as necessidades 
do planejamento. O PAC deverá ser tratado na reunião de fevereiro, 
caso haja alguma demanda de contratação por parte da CATHIS. 
 
Algumas sugestões apresentadas durante a apresentação: 

1- Através do cadastro de interessados em trabalhar com ATHIS do 
site do CAU/SC, desenvolver uma forma de encaminhar 
demandas de ATHIS no estado. Encaminhar também demandas 
de prefeituras. Buscar parceria com a Caixa Econômica Federal; 

2- Caso necessário, juntar os orçamentos previstos no edital de 
patrocínio e na especialização, para um projeto mais denso, bem 
como unificar com a CEF; 

 

Extra pauta 

 

Responsável Assessoria 

Comunicado Pedido de utilização do canal do YouTube do CAU/SC 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Histórico da CATHIS 2018-2020 



 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram disponibilizados aos conselheiros os relatórios da comissão, 
desenvolvidos em 2018, 2019 e 2020, sobre as ações realizadas no 
período da gestão anterior. Os conselheiros definiram que seria melhor 
ler todo o material com calma e debater sobre na reunião seguinte, caso 
houvesse alguma dúvida. 

 

2 Monitoramento Capacitação Online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi explicado aos conselheiros sobre a contratação do escritório Urbe, 
através de processo licitatório. Apresentou-se o Termo de referência e 
o plano de trabalho aprovado aos novos membros da CATHIS, para 
conhecimento. Foi informado que os Roteiros dos vídeos já foram 
aprovados pela CATHIS em 2020 e que a etapa já foi quitada. Informou-
se que foram realizadas gravações no mês de dezembro, algumas na 
sede do CAU/SC e que atualmente a empresa está na etapa de edição 
dos vídeos do primeiro bloco (7 vídeos) que serão entregues em versão 
preliminar nas próximas semanas, para validação da comissão. 

 

3 Acordo de Cooperação com Balneário Camboriú 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi informado aos conselheiros que a Plenária autorizou a assinatura 
do Acordo de Cooperação na plenária de dezembro de 2020. 
Ainda não foi efetivada nenhuma ação, até em função do recesso da 
virada de ano e a transição da gestão do CAU e da Prefeitura Municipal. 
Foi informado que o convênio com o Município de Balneário Camboriú 
é promissor pois o município já conta com um fundo específico para a 
temática da habitação – o FURBES, então caberá ao CAU/SC ajudar o 
município a investir adequadamente os recursos em ATHIS. Ficou 
encaminhado que a assessoria retomaria o contato com os 
representantes do município de Balneário Camboriú para dar 
continuidade às atividades previstas no plano de trabalho do acordo de 
cooperação. 

  

4 Encaminhamentos processos de Amicus Curiae 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi realizada uma contextualização aos conselheiros sobre o que é um 
Amicus Curiae (amigo da corte) e de como foi feita a aprovação pelo 
Plenário do CAU do ingresso como Amicus Curiae em dois processos 
judiciais sobre reintegração de posse. Foram apresentadas as minutas 
elaboradas pela CATHIS, tanto para o caso da ocupação Nova 
Esperança, em Palhoça (Delib. Plenária CAU/SC – 253/2018), quanto 
para a ocupação Mariele Franco, em Florianópolis (Delib. Plenária 
CAU/SC – 354/2019). O Assessor Antonio informou que o processo de 
elaboração dos documentos foi realizado pela assessoria da CATHIS, 
com auxílio dos membros da Comissão e que as minutas já haviam sido 



 

aprovadas pela CATHIS de 2020, através das deliberações 16/2020 e 
22/2020 da CATHIS, mas que achou pertinente trazer ao conhecimento 
dos conselheiros de 2021 caso tivessem alguma sugestão e 
complementação.  Ao conhecer o caso em Palhoça (em uma área onde 
residem muitos catadores de lixo/reciclagem) o Conselheiro Maurício 
comentou da importância do serviço de reciclagem exercido por estas 
comunidades, fazendo um trabalho que deveria ser do município. Ficou 
encaminhado que a assessoria irá disponibilizar a versão final aos 
conselheiros para que possam manifestar seu de acordo de forma 
eletrônica (via e-mail) para posterior encaminhamento ao jurídico do 
CAU/SC. 

 

5 Pesquisa CAU/UF 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi apresentada aos conselheiros uma pesquisa realizada pela CATHIS 
em 2020, como um diagnóstico inicial para a realização da revisão do 
PEI-ATHIS em 2021, buscando tomar conhecimento de ações exitosas 
executada por outros CAU/UF, que poderiam ser desenvolvidas em SC, 
estruturando a revisão do PEI-ATHIS. A pesquisa levantou como os 
CAU/UF estão utilizando os recursos dos 2% obrigatórios em ATHIS. 
Devido ao momento em que a pesquisa foi realizada (pouco tempo 
antes das eleições do CAU) somente 1/3 dos UF retornaram (33% 
responderam). Ficou definido que a assessoria deverá enviar ofício de 
boas-vindas aos novos membros à CPP do CAU/BR sobre o resultado 
da pesquisa e sobre as ações realizadas, sugerindo que a pesquisa seja 
realizada pelo CAU/BR. 

 

6 Curso de Especialização 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A realização de um curso de especialização em ATHIS é uma ação que 
está prevista no PEI ATHIS (ação D1). A sugestão é que seja elaborada 
uma proposta de chamada pública para ingresso de universidades que 
tenham interesse em propor a atividade. 
Foi apresentada minuta preliminar de chamada pública, no âmbito de 
uma especialização. De acordo com a ação D1 do PEI-ATHIS, a 
realização é uma das metas, para no futuro, se abrir espaço para uma 
residência em ATHIS, aos moldes do modelo existente na UFBA. 
A minuta será construída em conjunto com o jurídico. E deverá ser 
apresentada para debate na próxima reunião. A comissão sugeriu 
enviar a minuta do Edital a CEF-CAU/SC para construção conjunta do 
documento. 

 

7 Reedição do PEI-ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foi contextualizado aos novos conselheiros os documentos já 
produzidos, como o ETP, o TR, etc. Será definido durante as próximas 
reuniões, tendo em vista a não urgência do projeto, se a revisão será 



 

feita através de contratação de consultoria, se com contribuição da 
câmara temática ou através do trabalho interno da equipe do CAU/SC. 
As principais questões a serem revistas são as metas, com a inclusão 
de novas ações, adequação de ações já previstas, inclusão das 
camadas de análise sobre saúde urbana e alinhamento ao ODS, 
especialmente em relação aos indicadores. 
 

 

8 Livro de Experiências em HIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Item foi apresentado no comunicado sobre o planejamento, já foram 
desenvolvidos ETP, Mapa de Risco, Termo de Referência e cotação 
inicial, no caso de haver contratação. A comissão precisará definir se 
será realizada contratação para desenvolver a ação ou se será 
desenvolvida internamente. O recurso deixado para esta ação foi 
somente para a impressão do material. 

 

9 Câmara Temática de Habitação e Direito à Cidade 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Item foi apresentado no comunicado sobre o planejamento. 

 

10 Manifestação de interesse do Município de São João Batista 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O município de São João Batista entrou em contato, manifestando 
interesse em realizar acordo de cooperação com o CAU/SC, aos moldes 
do que foi feito com Chapecó e Balneário Camboriú. A Assessoria 
entrará em contato com o município para agendar uma reunião de 
trabalho. Estando definida a data, os conselheiros serão convocados à 
reunião. 

 

 EXTRAPAUTA 

 

1 Utilização do Canal do CAU/SC no Youtube 

Fonte IAB/SC 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O IAB-SC solicitou o uso do canal do Youtube do CAU/SC para 
apresentar os resultados do projeto Habita Chapecó – patrocinado pelo 
CAU/SC através do edital 01/2020, de enfrentamento à crise da 
Covid19. Solicitou também a participação de um representante do CAU 
para participar da mesa de abertura da atividade, que será realizada de 
forma online. A atividade será realizada no dia 28/01 às 19:00. A 
comissão aprovou a utilização do Canal e deliberou pela indicação da 
conselheira Cláudia Poletto para compor a mesa do evento. - 
Deliberação 01/2021 

 
 



 

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 
 
 
 


