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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 17/02/2022 HORÁRIO 08:30h às 12:30h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora   

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta   

Newton Marçal Santos Suplente   

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS Jaime Teixeira – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 1ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 

Foi comentado sobre o projeto “nenhuma casa sem banheiro” do 
CAU/RS e que seria um projeto com muitas dificuldades de 
operacionalização. Como informe, o Secretário dos Órgaõs colegiados, 
Jaime, disse que apenas um município se propôs a participar e que 
efetivamente ainda não tinha sido construído o módulo proposto. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acompanhamento Termo de Acordo de Cooperação com PMF 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
A Asessoria trouxe o retorno da diretoria de Urbanismo da PMF. 
Será desenvolvido texto para resposta; entretanto, a CATHIS entende 
que é importante elucidar dúvidas quanto a própria Lei 11888, que 
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dispõe sobre os recursos para ATHIS nos municípios, 
preferencialmente em um reunião presencial na sede do CAU. 

 

2 Projetos aprovados para 2022 CATHIS-CAU/SC 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foram discutidos os valores alocados aos projetos no planejamento 
orçamentário. 
A comissão levantou várias hipóteses para remanejamento dos valores, 
tais como: 
Melhorias nos espaços comunitários comuns para permitir a presença 
segura e confortável de profissionais interessados nas ações, bem 
como de reuniões com moradores e autoridades. 
Quanto ao congresso, a comissão entende que seria importante pelo 
menos um membro da comissão em todas as etapas do congresso. 
 
Ações no congresso: 80 mil 
Curso de Capacitação: 10 mil 
Comunicação com a sociedade: 50 mil 
Ações com prefeituras (escritórios sociais): 80 mil 
 
Acordada reunião extraordinária para 03 de Março, às 08:30, com pauta 
específica para o detalhamento dos projetos. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 3ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 17/03/20222, com 
os votos favoráveis das conselheiras Rosana Silveira e Silvya Caprario.  
 
 

 
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.  

 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

 
 


		2022-03-22T18:03:38-0300
	JAIME TEIXEIRA CHAVES




