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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 27/05/2021 HORÁRIO 08:00h às 11:00h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Maurício Giusti Coordenador(a) 08:00 11:00 

Felipe Braibante Kaspary Coordenador Adjunto (a) 09:26 11:00 

Claudia Elisa Poletto Membro 08:00 11:00 

    

    

  

ASSESSORIA Larissa Milioli – Assessora 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS Angela Marshal - URBE 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  - 

Justificativa  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da(s) Reunião(ões) Anteriores 

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 4ª Reunião Ordinária da CATHIS . Encaminhar 
para publicação no Portal da Transparência 

 

Comunicação 
 

Responsável Assessora Larissa 

Comunicado 
A URBE enviou e-mail solicitando um aditivo de contrato. Foi colocado 
como extra pauta. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Edital de curso de especialização 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador Maurício Giusti 
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Encaminhamento 

Conselheira Cláudia informou que ainda não foi criado nenhuma 
metodologia de apoio à Universidade no caso relatado no CAU/PR e 
que também estão estudando a maneira de conseguir apoiar a 
universidade.  
Para a construção do edital, então, terá que ser feito um estudo em 
conjunto com o Jurídico. A possibilidade já ventilada, é ter-se um 
caminho através de uma fundação ou outra organização (como o IAB), 
que tranferiria os valores para a concretização do curso. 
Conselheira Cláudia sugere que seja realizada reunião com o Jurídico 
do CAU/SC para auxiliar na definição do caminho a ser percorrido e as 
bases para o edital. A Assessoria fica responsável pelo agendamento 
do encontro. 

 
 

2 Curso de capacitação em Athis aos gestores municipais 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador Maurício Giusti 

Encaminhamento 

A conselheira Cláudia não pode participar, mas a conselheira federal 
Daniela Sarmento teve participação por convite da FECAM. Comentou 
dos pontos levantados na participação da conselheira federal que 
aproveitou a oportunidade para uma conscientização de políticos com 
relação aos programas de habitação social. 
A comissão solicita a secretaria que seja oficializada a questão da  
participação da conselheira Cláudia, deliberada em reunião anterior, 
bem como sobre a troca de gestão do CAU. 

 

3 Capacitação on-line em Athis 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador Maurício Giusti 

Encaminhamento 

Deliberação 06/2021 – Aprovados os materiais prévios enviados e 
liberação de pagamento. 
Cons Cláudia sugere um lançamento do curso em forma de evento de 
expressão. Atrelar uma data à lançamentos de outros programas. 
Conselheiro Maurício sugere que o lançamento do curso seja 21/08 (dia 
nacional da habitação), ou na semana, podendo ser criada a semana 
da habitação, já que se teria tempo de organizar. 
A comunicação deverá trabalhar os formatos para divulgação. 

 

4 Certidão escritório Urbe (retorno) 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
A sra. Angela verificará com o Prof Paolo se ainda tem o interesse no 
documento. 

 

5 Livro experiências em Athis dados e divulgação. 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Conselheiro Maurício questionou sobre a situação do contrato com a 
Escudeiro (assessoria da comunicação), que foi respondida pela 
Assessoria, comentando sobre a troca de jornalista. 
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Conselheiro Maurício acredita que se forem colocadas algumas 
experiências na página de coleta de dados, poderemos ter uma maior 
interatividade com quem a acesse, fomentando o preenchimento do 
formulário. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Pedido de Aditivo da URBE 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador Maurício 

Encaminhamento 

O pedido de aditivo foi analisado e deverá ser melhor justificado com os 
levantamentos das comunicações e atrasos verificados. A sra. Angela 
enviará um relatório mostrando os pontos críticos que provocaram os 
atrasos. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 6ª reunião ordinária da CATHISF-CAU/SC de 24/06/2021, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Maurício Giusti, Claudia Elisa Poletto.  
 
 

 
Fernando Volkmer 

Assistente Administrativo 
Secretário 

 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


