
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO 
Aprovação dos Roteiros dos Vídeos e Podcasts apresentados pela 
Consultoria para a elaboração de roteiro didático e produção de vídeos 
e podcasts na temática da ATHIS 

  

DELIBERAÇÃO Nº 24/2020 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida extraordinariamente no dia 4 de dezembro de 2020, 
com participação virtual (à distância) das conselheiras, nos termos do item 4 da Deliberação 
Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no 
uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 93 do Regimento Interno do 
CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o Contrato Nº 08/2020, resultado do Edital da Tomada de Preços nº 01/2020, 
que realiza a Contratação de consultoria para elaboração de roteiro didático e produção de 
vídeos e podcasts na temática da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – 
ATHIS, com conteúdo baseado no material didático relativo à Capacitação em ATHIS do 
CAU/SC e editado com a marca do CAU/SC; 
 
Considerando o Plano de Trabalho apresentado pela consultoria URBE ATELIE DE 
ARQUITETURA LTDA, responsável pela elaboração de roteiro didático e produção de 
vídeos e podcasts na temática da ATHIS, aprovado pela Deliberação Nº 21 de 23 de outubro 
de 2020; 
 
Considerando o envio preliminar dos roteiros dos vídeos e dos podcasts em 12/11/2020; 
 
Considerando que a revisão do CAU/SC foi enviada em partes, nas datas de 24/11 (vídeos 
1,2 e 3), 25/11 (vídeo 4), 30/11(vídeos 5,6 e 7), 3/12 (vídeos 8 a 22 e os 4 podcasts); 
 
Considerando e-mail da consultoria indicando as entregas dos roteiros dos vídeos revisados 
1 a 7 na data de 06/12, 8 a 14 na data de 10/12 e roteiros 15 a 22 e podcasts até dia 15/12; 
 
Considerando a necessidade de acompanhamento dos trabalhos da Consultoria por parte 
da CATHIS-CAU/SC; 
 
DELIBERA POR:  
 
1 - Aprovar os roteiros preliminares apresentados pela Consultoria (item 2.1 do Cronograma 
previsto no Termo de Referência) com considerações já enviadas;  
 
2 - Liberar o pagamento da etapa referente à Roteirização (itens 2.1 e 2.2 do contrato), 
conforme as Cláusulas Terceira, Quinta e Sexta do Contrato nº 08/2020 do CAU/SC, 
mediante entrega do material concluído; 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 02 votos favoráveis das conselheiras Cláudia Elisa Poletto e Christiane Müller.  
 

Florianópolis, 4 de dezembro de 2020. 
 
 



 

 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 
28/2020 do CAU/SC e do item 5.1 da Deliberação Plenária nº 489/2020: 

 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 
 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheira (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Claudia Elisa Poletto (Coordenadora) X    

Christiane Muller X    

     

 

Histórico da votação 

Reunião da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social: 3ª Reunião Extraordinária de 2020 

Data: 4/12/2020 

Matéria em votação: Aprovação dos Roteiros dos Vídeos e Podcasts apresentados pela 
Consultoria para a elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na 
temática da ATHIS 

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

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Claudia Elisa 
Poletto 

 


