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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 26/01/2023 HORÁRIO 13h30min às 16h30min 

LOCAL Reunião Híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario  Coordenadora 13h30min 16h30min 

Rosana Silveira Coordenadora Adjunta 13h30min 16h30min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 13h30min 16h30min 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista 

  

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Viagem 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Foi aprovada a Súmula da 11ª reunião ordinária pelos conselheiros 
Rosana Silveira, Silvya Caprario e Newton Marçal presentes no 
momento deste item de pauta.  

 

Comunicações 
 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O assessor Pedro Schultz comenta a respeito da aprovação do material 
da carta “Cidade Legal” da CPUA, que a CEP aprovou uma proposta 
com base nas contribuições da Conselheira Mariana Andrade e desse 
assessor de forma que abrangeria a visão de inclusão da ATHIS. 
Ressalta ainda, que a carta poderá ser revisada pelos conselheiros na 
reunião do dia 09/02/23, antes do envio a CPUA e a Plenária para 
aprovação final. A Coordenadora Adjunta Rosana, em seguida, 
forneceu seu relato a respeito de sua participação na entrevista com o 
IPEA e CAU/BR e questiona sobre como seria a criação e utilização do 
Fundo Nacional para a ATHIS ainda em elaboração de proposta pelo 
CAU/BR. O conselheiro Newton Marçal também discorreu brevemente 
a respeito de sua participação no evento do CAU/MS, que tratou sobre 
o que é a ATHIS em cada CAU e um início das discussões sobre essa 
proposta de Fundo de ATHIS. A Coordenadora Adjunta Rosana, que 
também foi ao evento, expõe a falta de uma interpretação padronizada 
das ações da ATHIS, que deveriam, segundo seu ponto de vista, serem 
estabelecidas pelo CAU/BR. 
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O assessor Pedro apresentou o Formulário de Pesquisa de Estrutura de 
Habitação do Município aos Conselheiros, elaborado com base na 
pesquisa MUNIC do IBGE em parceria com o Colegiado de Habitação 
e Regularização Fundiária da FECAM, com o intuito de formular junto 
aos membros presentes uma atualização do documento para 
apresentação a FECAM, que pretende enviá-lo aos municípios até o dia 
31 de março para resposta. Foi sugerido por Newton Marçal, a inserção 
de detalhamento em alguns questionamentos dentro da pesquisa, 
tentando tirar o quantitativo e não apenas o qualitativo, já antecipando 
uma segunda etapa. O intuito do formulário além de compreender 
quantitativamente os dados sobre habitação, é apresentar 
posteriormente ao Governo do Estado a real demanda atual. 
O assessor Pedro também confirmou que participará da reunião com a 
FECAM, representando o CAU/SC, agendada para o dia 03/02 de modo 
virtual, onde serão apreciadas e tratadas o calendário do Colegiado, 
bem como as novas atualizações sugeridas no Formulário de Habitação 
para Municípios Catarinenses, com o intuito de fornecer uma aprovação 
ao documento, e envio ás Prefeituras em data posterior. 
A assessoria por fim, informa do contato realizado pela Prefeitura de 
Navegantes, que demonstrou interesse em compreender a atuação do 
CAU/SC em relação aos  convênios de ATHIS, com o intuito de realizar 
uma eventual parceria. A assessoria sugere convidar a Prefeitura para 
participação online na reunião do dia 09/02, afim de conceder uma 
apresentação a respeito da proposta. Os Conselheiros presentes 
aprovam a inclusão desta participação na próxima reunião e reafirmam 
a importância de se revisar o Acordo de Cooperação, item de pauta 
desta reunião. 
 

 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

Foi feita a leitura da pauta e fora definida como extra pauta um item 
sobre a alteração do horário das reuniões da Comissão CATHIS 
previstas no calendário aprovado para o ano de 2023. 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento Anual de Contratações – PAC – 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria resgatou com os Conselheiros as ações propostas em 
2022 para serem executadas como Projetos da CATHIS para o ano de 
2023. Com isso, foram discutidas as que seriam implementadas e 
alterações nessas propostas para o ano de 2023, a saber:  
 

• Edital de Capacitação (Mulheres/Comunidade); Com a 
informação de que a COAF faria um Edital sobre Capacitações, 
e pensando em verificar Boas Práticas de outros UFs para 
divulgação e elaboração de Projetos para SC, optou-se por não 
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realizar o Edital e utilizar o recurso para conhecer essas outras 
experiências e divulgar em seguida em Santa Catarina, como 
Boa Prática; Portanto sem necessidade de contratação de 
serviço específico para inclusão no PAC; 

• Impressão cartilha/encartes ATHIS; Irá se manter o Projeto 
com a publicação da Cartilha revisada pela CATHIS no ano de 
2022, voltada para o Poder Público, e utilizar outros projetos de 
outros UFs, utilizando o CAU Compartilha, a exemplo da cartilha 
da Athis de SP, voltada para a sociedade; Portanto com 
necessidade de contratação de serviços gráficos para inclusão 
no PAC; 

• Jornada da ATHIS; a FECAM, com apoio do CAU/SC pelo 
Colegiado de Habitação e Regularizaçao Fundiária, está 
realizando um Diagnóstico da Habitação junto aos municípios 
catarinenses e há previsão de Rodas de Conversa, evento a ser 
realizado pela FECAM que o CAU/SC participará apoiando com 
capacitações presenciais ou online. Portanto sem necessidade 
de contratação de serviço específico para inclusão no PAC; 

• MATHIS, Moeda Social da ATHIS; haverá realização de 
reuniões institucionais para a tentativa de criação de uma Rede 
para fomento de ATHIS; Portanto sem necessidade de 
contratação de serviço específico para inclusão no PAC; 

• Convênio/edital Athis; Há previsão de recurso para 
acompanhamento e monitoramento dos convênios assinados 
com Chapecó e Florianópolis, incluindo reuniões virtuais e 
presenciais, bem como visitas técnicas; Portanto sem 
necessidade de contratação de serviço específico para inclusão 
no PAC;  

Como novas sugestões para ações, a Coordenadora Silvya sugere 
que seja incluída proposta de concurso de projeto de acessibilidade 
em habitação social, projetos arquitetônicos e urbanísticos. O 
Conselheiro Newton sugere inserir a categoria na premiação 
acadêmica de 2023 da CEF. Outra proposta é de revisão do Plano 
Estratégico de Implementação da ATHIS - PEI-ATHIS sugere-se 
entrar como pauta em abril e maio. 

 

 

2  Calendários de Eventos - 2023  

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A princípio não houve a definição de eventos a serem realizados pela 
CATHIS, pois irão aguardar o calendário do Colegiado da FECAM e 
outras agendas institucionais para a elaboração de eventos, assim o 
tema será tratado em outra reunião, mas ficou registrado da 
necessidade de aprovação de eventos por deliberação pela comissão 
para aprovação na Plenária e divulgação para as Comissões Eleitoriais, 
cumprindo o rito exigido neste ano de Eleição do CAU. 

 

3 Detalhamento de Projetos - 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Assessoria 
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Encaminhamento 
O Assessor Pedro sugere trazer o preenchimento dos Projetos mais 
aprofundado e detalhado para serem apreciados e aprovados na 
próxima reunião, na data de 09/02. 

 

4 
Atualização do status das propostas de Convênios com 
Chapecó e Florianópolis 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria comenta sobre a abertura de contas específicas pelas 
Prefeituras e o repasse a ser feito no mês de janeiro, cumprindo o 
cronograma dos convênios. Relembra também da necessidade de 
definição de agendas de reuniões com as Prefeituras de Chapecó e 
Florianópolis. Assim sugere a realização de agenda online com 
Chapecó na data da reunião ordinária de fevereiro e presencial com a 
Prefeitura de Florianópolis, aguardando retorno da Prefeitura com 
relação à melhor data. Para março é sugerida uma reunião presencial 
em Chapecó, a ser definida, e outra com Florianópolis, mantendo o 
monitoramento do convênio. 

 

5 Discussão sobre a minuta dos Acordos de Cooperação 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

A assessoria realiza a leitura da minuta do Acordo de Cooperação atual 
e as sugestões realizadas pela arquiteta e urbanista Cláudia Pires, que 
contribuiu muito com a CATHIS em 2022. Foram realizadas alterações 
e exclusões de algumas cláusulas e sub cláusulas com o objetivo de 
simplificar o instrumento. Assim, foi revisto o documento e elaborada a 
Deliberação 002/2023 da CATHIS. 

 

6 Discussão sobre o cronograma e tema do edital de 2023 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi definido pelos conselheiros presentes que não haveria Edital pela 
CATHIS no ano de 2023, pois com a informação de que a COAF faria 
um Edital sobre Capacitações, e pensando em verificar Boas Práticas 
de outros UFs para divulgação e elaboração de Projetos para SC, optou-
se por não realizar o Edital e utilizar o recurso para conhecer essas 
outras experiências e divulgar em seguida em Santa Catarina, como 
Boa Prática. Assim, poderiam ser propostos eventos a serem incluídos 
no Calendário do CAU/SC, mas que ainda não tem detalhamento, a ser 
definido posteriormente mediante oportunidades e conveniência dos 
parceiros e do próprio CAU/SC. 
A divulgação de boas práticas seria parte integrande da Jornada da 
ATHIS, em ações pelo interior do estado e mesmo na capital. 

 
 

EXTRAPAUTA 

 

1 Alteração de horário das reuniões de 2023 

Fonte Assessoria 
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Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi deliberado entre os conselheiros a possibilidade de alterar o horário 
das reuniões do ano de 2023 para o período da tarde, de 13:30h ás 
17:30h. Após a inclusão deste item e discussão, a alteração foi 
aprovada pelos membros presentes conforme Deliberação 001/2023 da 
CATHIS.  

 
Esta Súmula foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária da CATHIS-CAU/SC de 2023, em 09 de 
fevereiro de 2023, com os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, Rosana 
Silveira e Newton Marçal Santos. 
 
 
 
           Amanda Marques da Silva 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 
Secretária 

 
 
 
 
COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL DO CAU/SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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 Órgão Colegiados  

do CAU/SC 
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