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SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 15/09/2022 HORÁRIO 08h30min às 12h30min 

LOCAL Reunião Híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 09h 12h30min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 09h 12h30min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 08h30min 12h30min 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista 

 Jucelio Dall’ Agnol – Estagiário 

 

CONVIDADOS João Vicente Scarpin – Gerente Geral 

 Jaime Teixeira Chaves - Secretário dos Órgão Colegiados 

 Felipe Lima Rockenbach - Gerente Administrativo Financeiro 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 

Feita verificação do quórum pela Coordenadora da CATHIS foi iniciada 
a reunião e foram aprovadas as Súmulas da 7ª e da 8ª Reunião 
Ordinária da CATHIS pelos Conselheiros Rosana Silveira, Silvya Helena 
Caprario e Newton Marçal Santos.  

 

Comunicação 
 

Responsável - 

Comunicado 

Coordenadora Rosana Silveira comenta que na semana passada foi 
feita uma visita na comunidade Papaquara relata sobre a visita in loco, 
ressaltando as altas taxas de inundação além dos lixos que há lá; fala, 
assim, sobre a necessidade da população de ser realocada, além 
disso, falou-se de não colocar a verba existente na comunidade por 
perceber que ela precisa de um valor maior. Ainda sobre essa 
situação, comenta que André juntamente com outras arquitetas ficaram 
de levantar outros locais que precisam de pequenas melhorias, tendo-
se como filtro crianças e idosos. Em um prazo de 15 dias será 
averiguado se estão sendo feitas melhorias nessas comunidades 
selecionadas. No que tange a parte jurídica, foi comentado que não há 
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tantos problemas em haver a aprovação, pois diz-se que a mesma é 
rápida. 
Comenta-se ainda que em novembro há a possibilidade de ter uma 
agenda em Chapecó, isso devido ao fato de terem mandado um 
documento informando que já tem uma seleção de locais que 
poderiam se enquadrar nessa demanda. Além disso, foi feita uma 
visita a área e notou-se que tem um bom domínio do território, pois 
estão fazendo regularização fundiária e assim, estão realocando 
famílias. Como definição, ficou que a verba será colocada para 
banheiros e caixa d'água. A universidade UnoChapecó ficou de fazer 
um estudo de quanto seria o valor para se fazer isso, porém o foco 
será em módulo sanitário e não exatamente na melhoria 

A Conselheira Silvya Caprario relata que participou de uma 
apresentação dos indicadores do estado apresentado por Jorge Tasca, 
secretário da administração do Estado. Comenta que foi levantado 
como estaria a questão do SC MORADIA e trouxe a informação que 
estão iniciando e querem trabalhar mais nesse aspecto, trazendo mais 
recursos e trabalhando mais esse Programa. A Conselheira colocou o 
CAU/SC para trabalhar junto, além disso, o CREA também se dispôs. 
Assim, haveria um trabalho em conjunto das partes para essa questão 
da habitação. Ademais, o Conselheiro Newton Marçal comenta que 
participou do Seminário do ambiente de forma online, por ter sido em 
Rio Branco, Acre.  

  

 
 Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenadora 

Encaminhamento 

Foi feita a leitura da pauta e como extrapauta, foi discutida a 
possibilidade de alterar o horário das reuniões de outubro e novembro 
para a tarde. Assim, incluiu-se esse item e foi antecipado de forma que 
foi aprovada a Deliberação 08/2022. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Avaliação e planejamento das ações da ATHIS no III Congresso de 
Arquitetura e Urbanismo de SC – Etapa Chapecó, Lages e 
Florianópolis 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenadora 

Encaminhamento 

O Assessor Pedro Schultz conta que foram bem recebidos pela equipe 
da Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária de Chapecó, assim 
como em outras edições e acredita-se que aconteça o mesmo em 
Lages, tendo em vista que as equipes municipais são bastante 
envolvidas e dedicadas ao tema da Habitação Social, pois lidam 
diretamente com os demandantes e futuro beneficiários. 
A Coordenadora Rosana Silveira comenta que achou interessante que 
usam a outorga onerosa e possuem uma ação bem robusta no 
município. A Conselheira Sylvia, por sua vez, acha interessante divulgar 
o trabalho deles para que outras prefeituras se organizem e façam da 
mesma forma. Assim, já se começa a discutir um formato de diálogo na 
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última etapa, com a possibilidade de convidar representantes dos 
municípios para compartilharem suas experiências. 

 

2 

Avaliação Relatório 1º Semestre 2022 e Planejamento de ações da 
CATHIS para o último trimestre de 2022 (Ação envolvendo a Nova 
Cartilha da ATHIS; Termo de Cooperação do CAU/SC e Prefeituras; 
e Edital Amigos do CAU – Rede de Solidariedade) 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenadora 

Encaminhamento 

O Assessor Pedro Schultz diz que foi localizado o nome do autor da 
ilustração da capa da cartilha. Além do mais, foi colocada uma proposta 
para o cartaz com uma junção das fotos tiradas nas visitas, uma na 
horizontal e uma na vertical, isso juntamente com a ilustração da capa 
da cartilha. Assim, foi aprovado o material da Nova Cartilha – 
Deliberação 11/2022, mas pediu-se que publicasse apenas quando 
forem recebidos os últimos ajustes solicitados, mas foi elogiado o 
trabalho final realizado pela empresa AH!. 
O Assessor sugere que outras discussões previstas nesse item de pauta 
sejam direcionadas para o mês de novembro e que o TC pode ser 
pautado para uma discussão em que a Claudia Pires esteja presente, 
provavelmente no próximo mês. A fim de terem mais tempo para o 
debate sobre o Planejamento de 2023, o que foi aprovado pelos 
conselheiros.  

 

3 Planejamento de Projetos para inclusão no Orçamento 2023 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenadora 

Encaminhamento 

O Gerente Geral, João Vicente Scarpin, começa sua participação na 
Reunião Ordinária falando sobre a necessidade que se tem em definir 
os projetos que serão realizados, sendo isto uma preparação físico-
financeira, e faz parte das medidas de planejamento. Em seguida, 
o  Gerente faz uma explanação sobre a agenda das Comissões e suas 
etapas. Nesse momento, abre-se para uma conversa de como foi o 
planejamento e ações do 1º e 2º semestre para contribuir  com as 
próximas ações, para tal, mostra uma apresentação de slides com a 
prestação de contas 2021. 
O Conselheiro Newton Marçal sugere que o quadro de demandas fique 
em um local estabelecido para que Gestões futuras tenham isso em 
vista.  
Assessor Pedro Schultz comenta que no primeiro semestre, as ações 
realizadas pela CATHIS foram o desenvolvimento do processo de 
aprovação da nova cartilha, que só está finalizando nesta reunião e uma 
ação direta no III Congresso em Criciúma, já que contou com visita à 
equipe municipal que trata de habitação e de uma comunidade que 
poderia receber ações de ATHIS na cidade. 
A Coordenadora Rosana Silveira fala da dificuldade da participação dos 
Municípios no convite do congresso, pensou se que mais entes públicos 
poderiam ser chamados por meio da FECAM. 
Pensou-se em fazer uma ação com 7 ações, em 7 semanas e levar um 
passo a passo de como implementar a Lei em cada município. As 
possibilidades são de fazer um pilotos junto a prefeituras com fomento 
via fundo municipal, o que está sendo previsto para esse ano, ainda em 
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elaboração; dentre as ideias, poderia-se criar um fundo com alguns 
parceiros para a formulação de uma Moeda Social para se trabalhar 
compartilhado com as prefeituras. 
O Gerente Geral João Vicente Scarpin mostra um documento intitulado 
Plano de Projeto 2023 e faz uma breve explicação sobre ele. Desta 
forma, para o que se está planejando para 2023, segue esquema 
abaixo: 

 JORNADA DA ATHIS COM ASSOCIAÇÕES (FECAM): atingir 
as Associações para atingir os pequenos municípios e 
associações de municípios R$ 100.000,00  

 MATHIS- moeda da ATHIS R$ 10.000,00 
 IMPRESSÃO CARTILHA/ ENCARTE ATHIS R$ 50.000,00 

precisa-se fazer um encarte somente para as comunidades, 
informativos para saber onde cobrar o fomento da ATHIS dentro 
da comunidade, fortalecimentos das entidades, participarem 
juntamente com o CAU/SC: IAB, ASBEA, Escolas como forma 
de fortalecimento. 

 EDITAL- capacitação (mulheres/comunidade) ATHIS, quer -se 
um projeto de capacitação para mulheres, seja mão na massa 
ou informativo R$ 40.000,00   - cartilha encarte- 
cartilha/informativo/ orientação para comunidades ATHIS 

 CONVÊNIO/Edital R$ 50.000,00  - projetos autônomos 
independentes, são peças separadas.  
 

Conselheira Silvia Caprario ressalta que o contato com os municípios é 
importante e que precisamos entrar mais em contato com o futuro  
governo estadual. 
Ademais, o Gerente Geral mostra o orçamento para o próximo ano, 
2023, que é de 227.584,55, contudo houve uma ampliação dele para 
250 mil reais. 
Aprovada a Deliberação 09/2022 sobre os projetos da CATHIS para 
2023;  
 
Após a discussão sobre o Orçamento, os membros da CATHIS 
levantaram a possibilidade de ampliar o valor dos convênios que estão 
sendo propostos para esse ano com Chapecó e Florianópolis, como 
pilotos para esse ano, assim foi aprovada a Deliberação 10/2022 sobre 
solicitação suplementação de recurso para projetos da CATHIS para 
2022. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Alteração de horário das reuniões de outubro e novembro 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Deliberação 08/2022 - aprovada 

 
Esta Súmula foi aprovada na 11ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 25/11/2022, com 
os votos favoráveis dos conselheiros Rosana Silveira e Newton Marçal. 
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Jucelio Dall’ Agnol 
Estagiário de Arquitetura 

Secretário 

Pedro Schultz Fonseca Baptista 
Assessor 

 
 

 
 
 
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  

do CAU/SC 
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