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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 20/01/2022 HORÁRIO 08:30h às 12:30h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 8:30  

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 8:30  

Newton Marçal Santos Suplente 8:30  

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer – Secretário 

  

 

CONVIDADOS  

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 11ª Reunião. Encaminhar para publicação no 
Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 
E-mail recebido pelo CAU, enviado por uma pessoa física, solicitando 
informações sobre programas sociais ou convênios com universidades 
para viabilizar a ATHIS. 

 
 

Responsável  

Comunicado  

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento para 2022 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 
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Encaminhamento 

Foram mostrados os valores destinados aos projetos para 2022. 
Comentou-se as opções nos 4 projetos que ficaram no planejamento 
orçamentário: 
Concurso de Projetos – 80.000,00 
Curso de Capacitação em ATHIS – 10.000,00 
Comunicação com a Sociedade – 50.000,00 
Curso de Pós Graduação Latu Senso em ATHIS – 80.000,00 
 
Quanto ao curso de pós graduação, a CATHIS entende que este 
projeto deve permear as diversas regiões do estado, não se 
restringindo apenas à região da Grande Florianópolis (UFSC); 
 
Foi sugerido levar como pauta do congresso a questão da capacitação 
em ATHIS; Pode ser em forma de oficinas com uma pessoa contratada 
ou mesmo com os próprios conselheiros. 
Workshop de ATHIS; Foi sugerido que os arquitetos funcionários 
públicos e representantes das regiões deveriam ser convidados para 
participarem das oficinas. 
 
Foi comentado sobre o modelo do concurso em ATHIS, que geraram 6 
projetos a serem entregues a FECAM. A CATHIS sugeriu que fosse 
envolvido o governo do estado, visto que existe um novo programa 
estadual, com recursos para habitação. Foi sugerido também que um 
dos trabalhos pudesse ser realizado por algum escritório modelo, 
construindo em parceria, pelo menos um módulo habitacional. 
 
A assessoria montará um dossiê para que os novos conselheiros 
conheçam o que já existe e o que já foi realizado em ATHIS pelo CAU 
para que sejam otimizados esforços, inclusive de ideação de ações. 
 
Foi comentado que a implantação dos planos diretores nos municípios 
aconteceu em função de uma possível punição aos gestores públicos 
se não o fizessem. No caso da ATHIS, não há uma exigência como 
esta e a opção de implantação efetiva fica a cargo de intenções 
políticas do gestor público municipal. 
 
Quanto a Comunicação com a Sociedade, a CATHIS entende que 
ações de mídia é fundamental para pulverização da informação. Será 
necessário um estudo para que tenhamos peças publicitárias em rádio 
(principalmente no interior), publicidade em programas ou entrevistas, 
etc. 
 

 

2 
Acompanhamento Termo de Acordo de Cooperação com PMF 
Encaminhado para aprovação final junto a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi comentado sobre as características do acordo de cooperação com 
a prefeitura de Florianópolis, no qual o CAU contribuiria com a 
construção de alinhamentos entre universidades para a efetivação da 
ATHIS no município. 
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3 Pedido do CAUSE - Curso online 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento Não houve ainda retorno do CAU/SE. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1  

Fonte  

Relator  

Encaminhamento  

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 2ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 17/02/20222, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Rosana Silveira, Silvya Caprario e Newton Marçal.  
 
 

 
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 

 
 
 


