
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO 
EDITAL DE PATROCÍNIO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS 
RELATIVAS À CRISE COM O CORONAVÍRUS 

  

DELIBERAÇÃO Nº 09/2020 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida extraordinariamente, no dia 03 de abril de 2020, com  
participação virtual (à distância) das conselheiras, 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, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando os valores mínimos legais de investimentos em Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social - ATHIS, cuja rubrica orçamentária para o exercício de 2020 
está alocada no centro de custos da CATHIS;  
 
Considerando os objetivos A6 e B4 do Plano Estratégico de Implementação em ATHIS – PEI-
ATHIS, que tratam da possibilidade de patrocínio a ser concedido pelo CAU/SC; 
 
Considerando a necessidade de revisão do Planejamento previsto para as atividades da 
Comissão em função da crise gerada pelo COVID-19. 
 
Considerando que uma série de ações relativas ao COVID-19 podem ser realizadas para 
mitigar situações de saúde e habitação em áreas de vulnerabilidade social, objeto da ATHIS. 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Aprovar a minuta preliminar do edital de Chamamento Público para patrocínio de 
projetos com foco em ações emergenciais que promovam a justiça social no 
enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19 no Estado de Santa Catarina a 
partir da arquitetura e urbanismo; 

2. Caso haja necessidade de realizar ajustes na minuta, por questões administrativas ou 
legais do CAU/SC, com vistas a agilizar o processo, a coordenação da CATHIS-
CAU/SC poderá ser consultada por e-mail e a adequação realizada pela assessoria 
da CATHIS-CAU/SC. As modificações serão informadas aos demais membros da 
comissão na próxima reunião ordinária ao feito; 

3. Solicitar à comunicação do CAU/SC criação de campanha relativa ao edital de 
patrocínio objeto desta deliberação em regime de urgência. 

4. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 02 (dois) votos favoráveis das conselheiras Claudia Elisa Poletto e Christiane Muller; 
(zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências.  
 

Florianópolis, 03 de abril de 2020. 
 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC:  
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 



 

 

 
 

1 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Claudia Elisa Poletto (Coordenadora) x    

Christiane Muller x    

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 1ª Reunião Extraordinária de 2020 

Data: 03/04/2020 

Matéria em votação: Edital de Patrocínio para ações emergenciais relativas à crise com o 
Corona vírus.  

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando 
Wolkmer 

Presidente da Reunião: Claudia Elisa 
Poletto 

 

 
 


