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SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 21/10/2021 HORÁRIO 09:00h às 12:00h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Maurício Giusti Coordenador 9:00 12:00 

Felipe Kaspary Coord Adjunto 9:00 12:00 

Gabriela Grisa Suplente 9:00 12:00 

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS  

 

Ausências justificadas  

Conselheiros   

Justificativa  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 9ª Reunião. Encaminhar para publicação no Portal 
da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gabriela Grisa 

Comunicado 

Conselheira informou que, em reunião da CED no dia anterior, o 
conselheiro Douglas comentou que está em conversações com o 
prefeito de Santo Amaro da Imperatriz para viabilizar acordo de 
cooperação técnica com o CAU no intuito de agilizar e operacionalizar a 
implementação da Lei da ATHIS naquele município. Comentou que é 
mais uma frente de trabalho que a comissão teria para 2022. 

 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 

Comentou sobre a participação do CAU no evento da Associação 
Catarinense de Engenheiros – ACE em Florianópolis, onde esteve 
presente a presidente do CAU/SC, Patrícia Herden. Teve igualmente 
participações de representantes do sistema CONFEA. 
O foco da discussão foi a Habitação de Interesse Social no estado, com 
o tema “Habita Floripa”, com transmissão pelo Youtube, tendo interação 
de profissionais de diversos estados. 
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Comentou que o CREA tem interesse muito grande em uma 
aproximação com o CAU para esta pauta específica.  

 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 
Ofício Circular do CAU/BR – contribuições para construção de um 
projeto de criação de fundo para a ATHIS nos CAU/UF. Foi colocado em 
extrapauta. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acordo de Cooperação CMHIS PMF; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O assessor informou sobre os encaminhamentos do processo 
administrativo e que já está com o parecer jurídico favorável. Os 
conselheiros entendem que a assinatura do termo deveria ser em ato 
público com visibilidade e divulgação ampla. 

 

2 Solicitação de Declaração de Interesse em Projeto 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Deliberação 15/2021 – Aprova a declaração de Interesse. 

 

3 Concurso de projetos em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A Assessoria informou que já estão inscritos até aquele momento 101 
profissionais, mas que ainda não tinham sido enviados trabalhos. 
Entendeu-se normal, mas que no tempo adequado, todos, ou a maioria, 
faria o upload de seus projetos. 
Sugeriu-se o envio de um mailing para os inscritos, alertando para a 
data limite de postagem dos trabalhos. 

 

4 EDITAL - Chamada Pública ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria comentou sobre a vinculação dos recursos do CAU em 
ações específicas em ATHIS. Informou que a presidência tem uma 
preocupação em investir os recursos destinados a ATHIS de forma mais 
efetiva e que um edital de patrocínio para 2022 deve ser desde já 
estudado. 

 

5 Pedido do CAUSE - Curso online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria apresentou o ofício a presidente do CAU/SE, que tinha 
como foco a solicitação: “interesse em publicar em nossas redes sociais 
e demais plataformas, os vídeos e podcasts produzidos por este 
conselho co-irmão a cerca da capacitação em ATHIS”. 
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Autoriza a publicação nas redes sociais do CAU/SE os vídeos e 
podcasts do CAU/SC. 
Deliberação 16/2021 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Anteprojeto de fundo de recursos para ATHIS pelos CAU/UF 

Fonte CAU/BR 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Após a leitura da documentação recebida, foi discutido mérito da 
solicitação do CAU Brasil, tendo um entendimento que seria difícil um 
aceite integral da propositiva, tendo em vista o envolvimento de outras 
áreas do CAU/SC, bem como outras comissões e o tempo exíguo para 
discussões. 
Pedido ampliação do prazo ao CAU Brasil. 
Deliberação 14/2021 

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 11ª reunião ordinária da CATHISF-CAU/SC de 02/12/2021, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Maurício Giusti e Gabriela Grisa.  
 
 

 
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.  

 
 
 
 

Pery Segala Medeiros 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


