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PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS - CAU/SC 

ASSUNTO 
Destinação de orçamento para serviços de publicidade e propaganda - 
ATHIS 

  
DELIBERAÇÃO Nº 02/2022 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
– CATHIS – CAU/SC, reunida ordinariamente de forma virtual, nos termos da 
Deliberação Plenária nº 589, de 12 de março de 2021, e presencial, nos termos da 
Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, no uso das competências que lhe conferem 
os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando que compete a CATHIS apreciar e deliberar sobre assuntos relativos a 
ATHIS. 
 
Considerando as ações previstas para o projeto de ATHIS de 2022, dentre elas ações 
de comunicação com a sociedade;  
 
Considerando a previsão do CAU/SC de licitar/contratar agência de publicidade para 
divulgação das ações do conselho; e 
 
Considerando que a ação de comunicação com a sociedade pode ser realizada de 
forma contínua, haja vista a diretriz orçamentária estabelecida pelo CAU/BR. 
 
 
DELIBERA:  
 
 
1 – Destinar o valor de R$ 50.000,00 do projeto da CATHIS, de 2022, para ser agregado 
ao processo licitatório de contratação de agência de publicidade, para ser empregado 
em ações contínuas de comunicação com a sociedade relacionadas com o tema 
“ATHIS”.; 
 
2 – Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/SC para as providências 
cabíveis. 
 

Florianópolis, 03 de março de 2022. 
 
 

Considerando o estabelecido na 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 Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Função Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

Coordenadora Rosana Silveira X     

Coordenadora Adjunta Silvya Helena Caprario X     

Membro Suplente Newton Marçal dos Santos X    

      

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CATHIS-CAU/SC: 1ª Reunião Extraordinária de 2022 

Data: 03/03/2022 
 
Matéria em votação: Destinação de orçamento para serviços de publicidade e propaganda - 
ATHIS   
 
Resultado da votação: Sim (03) Não ( 0 ) Abstenções ( 0 ) Ausências ( 0 ) Total (03) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Condutora da Reunião: Rosana Silveira - 

Coordenadora  
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