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SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 02/12/2021 HORÁRIO 09:00h às 12:00h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Maurício Giusti Coordenador 9:00 12:00 

Gabriela Grisa Suplente 9:00 12:00 

    

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS  

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Felipe Kaspary 

Justificativa Motivo profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 10ª Reunião. Encaminhar para publicação no 
Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Coordenador da CATHIS 

Comunicado 
O coordenador Maurício comentou sobre a entrevista com o jornalista do 
CAU/SP. Em função de estar em viagem, foi solicitado ao conselheiro 
Felipe Kaspary que concedesse a entrevista. 

 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 

Comentou sobre a solicitação de uma reunião com a SMDU, onde 
participaram pela PMF - André Leivas de Araújo Vianna - Diretor de 
Urbanismo, Marcelo Guaraldi Bohrer - Secretário Adjunto Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, CAU/SC – Pery Segala – 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC, CREA/SC – Estevão 
Roberto Ribeiro – Conselheiro do CREA/SC no CMHIS Florianópolis, 
CAU/BR – Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência do 
CAU Brasil e Conselheiro do CAU/SC no CMHIS Florianópolis. O 
assunto era o interesse da prefeitura em criar um escritório social, com 
foco em ações em ATHIS. Para evoluir a ideia, foi criado um Grupo no 
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Whatsapp com nome de Escritório Social. A assessoria entende de 
fundamental importância a participação da CATHIS do CAU/SC neste 
grupo inicial de trabalho. 

 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 

Comentou sobre a comunicação do CAU/BR quanto à alteração deo 
regimento geral do CAU/BR, a qual  trata da criação de Câmaras 
Temáticas e subcomissões. 
Havendo contribuições, estar deverão ser encaminhadas à COAF 
CAUSC para seguimento. Informou que foi solicitado ao CAUBR um 
prazo maior para as contribuições, porém não se tem ainda resposta.  

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acordo de Cooperação CMHIS PMF; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Assessor atualizou os trâmites do acordo. Na reunião anterior, foi 
solicitado pela CATHIS que o ato de assinatura do acordo fosse em 
evento com grande visibilidade. 
Nesta data, o acordo havia sido encaminhado para a SMDU para 
avaliação jurídica, ficando a assinatura a ser agendada em evento 
futuro assim que o jurrídico da secretaria de desenvolvimento o 
liberasse. 

 

2 Concurso Nacional de Projetos em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Secretaria informou sobre o andamento, comentando que no dia 30 
próximo passado teve a abertura da sessão de julgamento com apenas 
3 dos membros. Considerada válida, a sessão continuará no dia 08/12. 
Informou que houve 178 inscrições, o que, para a asesssoria e os 
conselheiros, foi um ponto muito positivo, mas que na realidade tivemos 
53 projetos a serem avaliados. 
Foi comentado pela assessoria que na reunião com a SMDU foi falado 
do envio dos projetos vencedores às prefeituras, via FECAM, para que 
se estimule a ATHIS em SC. 

 

3 Propostas do CAU Brasil em ATHIS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Propostas do CAU Brasil para viabilização de ações de ATHIS foram 
enviadas via ofício (073/2021 CAU/BR de 07/10/2022) aos CAU/UF. 
Comenta do investimento de um milhão de reais em ATHIS pelo CAU 
Brasil. 
Foi disponibilizada apresentação que havia sido enviada em anexo ao 
oficio. 

 

4 Pedido do CAUSE - Curso online 
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Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Ainda não ocorreu retorno de nosso ofício, perguntando de que forma 
gostariam de recebr os vídeos e sobre nosso posicionamento de não 
enviar todos os vídeos antes de encerrarmos a publicação de todos de 
acordo com a agenda do curso em SC. 
Foi verificado que o CAU/SE não postou ou repostou em seu canal do 
Youtube algo sobre o curso de SC. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1  

Fonte  

Relator  

Encaminhamento  

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 20/01/20222, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Newton Marçal, Rosana Silveira e Slivya 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.  

 
 
 
 

Pery Segala Medeiros 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


