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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 09/02/2023 HORÁRIO 13:51h às 17:10h 

LOCAL Reunião Híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario  Coordenadora 13:51h 17:10h 

Newton Marçal Santos  Membro suplente 13:55h 17:10h 

Rosana Silveira Coordenadora Adjunta 13:40h 17:10h 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista - Assessor 

 Amanda Marques da Silva    - Estagiária 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Viagem 

  

 

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

 

Encaminhamento 
Após a leitura, foi aprovada a Súmula da 1ª reunião ordinária de 2023 
pelos conselheiros Rosana Silveira, Silvya Caprario e Newton Marçal 
presentes no momento do deste item de pauta.  

 

Comunicações 
 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A Coordenadora dá inicio à reunião e passa a palavra para o Assessor 
Pedro para iniciar as comunicações, relatando contato do assessor da 
Secretaria de Urbanismo de São José, Ângelo Arruda, com o intuito de 
agendar um encontro com o CAU, afim de compreender um pouco mais 
sobre a proposta de convênios firmada entre Chapecó e Florianópolis 
junto ao CAU/SC. Ângelo Arruda revela que em breve, a Secretaria de 
Urbanismo de São José possui interesse em implementar ações de 
ATHIS em sua cidade de atuação. Assim, foi agendada uma reunião 
com o assessor para o dia 16/02 ás 15h na Sede do CAU/SC. Também 
haverá reunião de acompanhamento do convênio de Florianópolis no 
dia 16/02 na Secretaria Municipal de Educação, horário a ser definido, 
mas anterior à agenda com São José. 
O assessor também comunicou que irá em reunião do Fórum das CEPs 
em São Paulo em março e haverá no dia 16/03 uma oficina de 
Calculadora Social. Por ser gerente técnico e estar no GT de Atribuições 
do Fórum participará do evento e trará informações para avaliarem de 
realizar evento similar sobre o tema em Santa Catarina. 
A assessoria também compartilhou com os Conselheiros presentes, o 
relato da reunião do Colegiado da FECAM que participam, informou da 
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agenda de reuniões e propostas de eventos como a “Roda de 
Conversas” que poderão ser feitas de modo presencial ou virtual entre 
os municípios catarinenses, a depender da opção da Associação 
Municipal, onde serão discutidos e apresentados os diagnósticos da 
situação e estrutura habitacional de cada região. Importante destacar a 
previsão de um Seminário de Habitação em 13 e 14 de junho e o 
COMAC de 27 a 29 de setembro. 
Também menciona a participação pré-estabelecida do CAU/SC em uma 
live em parceria com a FECAM, que será realizada no dia 16/02 as 
08:30h, que terá como pauta a adesão e o intuito do Formulário para 
elaboração do Diagnóstico de Habitação, além de frisar sua importância 
aos municípios catarinenses. O CAU/SC se fará presente neste evento 
por meio do assessor Pedro, que relatará sobre a Nota Técnica 
elaborada pelo Colegiado no ano passado. 

 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Foi feita a leitura da pauta e fora definida como extra pauta a carta 
“Cidade Legal” da CPUA”. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1  Detalhamento de Projetos – 2023 (origem PRES-CAU/SC); 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Conforme acordado na 1ª reunião ordinária do ano, o assessor Pedro 
apresentou o preenchimento das ações propostas para serem 
executadas em 2023. Com isso, foram feitas algumas alterações de 
prazos pré determinados para as propostas do ano de 2023, a saber: 
Edital de capacitação (Mulheres/Comunidade); será descontinuado e 
retirado do detalhamento de projetos de 2023, onde seu valor de 
orçamento será utilizado para ampliar a Jornada de ATHIS e buscar 
experiências para serem apresentadas em Santa Catarina. 
Impressão da cartilha; Contratar empresa para produção de material 
gráfico para o CAU/SC no mês de março/2023, com finalização em 
junho/2023 e inclusão de prazos para licitação. O Assessor Pedro será 
encarregado de levantar os orçamentos com base na quantidade 
definida de cartilhas que serão impressas.  
Nas próximas reuniões serão trazidas as cartilhas de São Paulo e outras 
sugestões de materiais apresentados pelos conselheiros para definir o 
que será impresso.  
Jornada da ATHIS; serão previstas reuniões entre o período de maio a 
outubro de 2023, com todas as 21 associações dos municípios 
catarinenses. Será feita de forma conjunta às Rodas de Conversa da 
FECAM. 
Moeda ATHIS; haverá realização de reuniões institucionais para a 
tentativa de criação de uma rede para fomento de ATHIS. O período 
pré-estabelecido para execução inicial e final desta ação está previsto 
para o mês de março até novembro de 2023.  
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Convênio/Edital Athis – O recurso financeiro previsto para esta ação 
será utilizado para acompanhamento e monitoramento dos convênios 
assinados com Chapecó e Florianópolis, incluindo reuniões presenciais 
e virtuais e visitas técnicas com os atuais parceiros e futuros 
associados. 

 

2 
Atualização do status dos Convênios com Chapecó e 
Florianópolis; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luís Fernando Prado e a Diretora de Regularização 
Fundiária Edi Folle de Chapecó compareceram de modo virtual à 
reunião, onde foi relembrado pelo CAU/SC o cronograma de previsão 
das etapas do convênio, no qual também foi determinado pelos 
presentes, uma reunião presencial em Chapecó no dia 28 de fevereiro 
a partir das 10:30h da manhã, para reunião com a comissão e discussão 
do item 6.2 do documento. A reunião presencial também será utilizada 
para definir a realização de visitas técnicas e  visitar edificações da área 
que receberiam melhorias e seriam consolidadas como beneficiárias 
finais. Ficou definido que a discussão do cronograma e ações ocorrerão 
pela manhã e a visita técnica no período da tarde, para conhecer a área. 
A Diretora Edi Folle também aproveitou o momento para expor sobre o 
esforço de ampliar o caixa do Fundo de Habitação do município 
destinado a melhorias e ações em habitação social, por meio do 
investimento de valores provenientes de outorga onerosa, e apresentou 
as ações até então realizadas pela Secretaria de Chapecó. Juntamente 
ao CAU/SC, foram tratadas soluções e melhorias que serão destinadas 
as habitações contempladas, como fornecimento de kits sanitários e 
implementação de soluções de baixo valor agregado, que contribuam 
para a acessibilidade das edificações contempladas. 

 

3 
Discussão sobre ações junto a outros CAU/UFs (RS, RN e 
SP); 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Conforme exposto pela Conselheira Rosana, na primeira semana de 
fevereiro esteve em contato com o senhor Alésio, questionando sobre 
os trabalhos e ações realizadas no estado de RN. Ele relatou que os 
projetos iniciados em dezembro foram finalizados e as ações definidas 
junto ao CAU/BR ainda estão sendo organizadas. Entretanto, informa 
que ainda estão em fase de levantamento e contrapartidas de verbas 
para realização das ações. Permaneceu-se definido a discussão a 
respeito das ações realizadas nos estados de RS e SP para a próxima 
reunião, afim de compreender a viabilização econômica e de execução 
dos projetos feitos pelos estados. 

 

4 Participação de representante da Prefeitura de Navegantes; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Ás 16:30h da tarde, os Conselheiros receberam de modo virtual o 
arquiteto e urbanista Dener Antônio Silva, um dos representantes da 
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Prefeitura de Navegantes. O órgão veio em busca da CATHIS-CAU/SC, 
afim de compreender sua atuação e buscar orientações de como 
implementar ações de ATHIS em Navegantes. Os membros 
Conselheiros, aproveitaram sua presença para expor algumas ações 
que a CATHIS realiza, bem como explanou a respeito das propostas de 
convênios firmadas no ano de 2022 e os Termos de Acordo de 
Cooperação. O membro da Prefeitura, esclarece que ainda não há um 
plano de ações para habitações sociais em Navegantes e que o próximo 
passo do órgão é buscar a real demanda na cidade depois da realização 
da conferência das cidades que estava ocorrendo no município. Os 
membros da CATHIS, se demonstraram solícitos em contribuir com 
esclarecimentos e se comprometeram a repassar a cartilha da ATHIS e 
do Termo de Cooperação para que a Prefeitura possa compreender o 
trabalho e ações que a Assistência Técnica realiza e verificar a 
possibilidade de criar essa parceria. Assim, a CATHIS irá aguardar 
retorno da Prefeitura para novas ações. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Carta Aberta da CPUA 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A conselheira Rosana informou que realizou algumas alterações na 
carta Aberta da CPUA, que foi apresentada a todos os membros 
presentes para apreciação, onde foram realizadas algumas 
modificações conforme a leitura do texto. A Coordenadora Adjunta 
Rosana, sentiu que o conteúdo da carta ainda não demonstrava de 
modo fiel a visão ATHIS. Após discussão, o documento foi aprovado e 
será encaminhado a CPUA por meio da Deliberação 03/2023. 

 

Esta Súmula foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária da CATHIS-CAU/SC, de 09/03/2023, 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 DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 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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