
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO 
Realização de evento online de projeto patrocinado pelo CAU/SC 
através do Termo de Fomento 05/2020 – Projeto Habita Chapecó 

  

DELIBERAÇÃO Nº 01/2021 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 21 de janeiro de 2021, com 
participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), 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 edital de patrocínio 01/2020, que prevê ações emergenciais para mitigação 
dos efeitos da Covid 19 para comunidades em situação de vulnerabilidade social; 
 
Considerando o Termo de Fomento mº 05/2020, firmado entre o CAU/SC e o Instituto de 
Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina para executar o projeto “Diretrizes para 
implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da pandemia COVID-19 nos municípios 
catarinenses: um estudo a partir de Chapecó”. 
 
Considerando o pedido realizado através de e-mail, enviado em 19/01/2020, por parte dos 
autores do projeto patrocinado, solicitando o uso da plataforma do CAU-SC no YouTube 
para transmissão do evento ao vivo, dada a suma importância do Conselho para realização 
deste projeto, e também a maior visibilidade que este pode conferir ao evento.  
 
Considerando o convite da organização do evento para que o CAU/SC participe da mesa 
de abertura; 
 
DELIBERA:  
 
1 – Solicitar a Presidência que autorize a utilização do canal de YouTube do CAU/SC, bem 
como a disponibilização de sua equipe técnica de eventos para transmissão da atividade 
citada na data de 28/01/2020, às 19:00; 
 
2 – Caso autorizado pela Presidência, solicitar à Comunicação do CAU/SC que divulgue 
amplamente a atividade; 
 
3 – Indicar a conselheira Claudia Poletto para que represente a CATHIS na mesa de 
abertura; 
 
4 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 03 votos favoráveis dos conselheiros Maurício Giusti, Felipe Kaspary e Claudia Elisa 
Poletto.  
 

Florianópolis, 21 de janeiro de 2021. 
 

 
 



 

 

* 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 
  



 

 

 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 2021 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Maurício Giusti (Coordenador) X    

Felipe Kaspary X    

Claudia Elisa Poletto X    

 

Histórico da votação 

Reunião da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social: 1ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 21/01/2021 

Matéria em votação: Realização de evento online de projeto patrocinado pelo CAU/SC 
através do Termo de Fomento 05/2020 – Projeto Habita Chapecó 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Maurício Giusti 

 
 


