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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 17/03/2022 HORÁRIO 08:30h às 12:30h 

LOCAL Reunião Hibrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora   

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta   

Newton Marçal Santos Suplente   

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS Jaime Teixeira – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 Amanda Padova 

 André Leivas – Diretor de Urbanismo 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 2ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Rosana Silveira 

Comunicado 

Ocorreu uma reunião da FECAM na Secretaria de Desenvovimento 
Social em 07/03. Comentou que estavam presentes 9 associações de 
municípios de regiões do estado. Eles já estão fazendo um diagnóstico, 
que não foi informado qual metodologia, mas a seleção dos municípios 
está sendo feita pelo IDH. Comentou que em SC, 70% dos municípios 
tem menos de 20 mil habitantes, isto prejudicaria a questão de estrutura 
nas prefeituras, que devem ter uma estrutura mínima para fazerem parte 
do programa do estado, “SC Mais Moradias”. Comentou que interesses 
políticos eleitorais, além de um esquecimento da Lei da ATHIS neste 
contexto de programas assistenciais podem ser um gerador de mais 
problemas sociais, removendo populações estabelecidas em centros 
urbanos para locais afastados, com a possibilidade do retorno  deles no 
futuro. Sugere uma conversa com a FECAM sobre a Lei da ATHIS 
especificamente. 
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Responsável Cons Silvya 

Comunicado 

Rede de controle – Próxima reunião em 01/04 
Cons Silvya comentou que a rede de controle, na última reunião, solicitou 
ao CAU que retorne com um grupo de trabalho que envolva a questão 
de ocupações urbanas. 

 

Responsável Cons Rosana 

Comunicado 

Participação da Cláudia Pires no congresso: informou que já inicioua as 
negociações e que ela está disponível ara as oficinas e palestras nas 
etapas do congresso, e que estavam acertando uma agenda para 
finalizar os detalhes.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acompanhamento Termo de Acordo de Cooperação com PMF 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Reunião com Dr. André Leivas, diretor de Urbanismo PMF 
Após discussões foi acertada a assinatura do Termo, tendo as ações 
dentro do Termo, a serem ajustadas futuramente, a forma de aporte 
financeiro. 

 

2 Projetos aprovados para 2022 CATHIS-CAU/SC 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Congresso terá investimento de R$ 80 mil inicialmente, com ações como 
palestras e oficinas a serem ministradas pela Arq Cláudia Pires para 
agentes municipais e profissionais da região; 
Também serão realizados contatos com entes políticos tendo como 
pauta a ATHIS. 
 
Deliberado solicitação de abertura de processo administrativo para 
contratação de serviços de nova diagramação da cartilha de ATHIS, 
com atualização de informações. 

 

3 Planejamento da agenda política com os entes públicos 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Marcar agenda com a primeira dama de Florianópolis. Será feito contato 
e foi agendada reunião com a FECAM para 19/04. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 4ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 28/04/20222, com 
os votos favoráveis dos conselheiros Newton Marçal e Rosana Silveira .  
 
 

 
Fernando Volkmer 

Assistente Administrativo 
Secretário 
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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 Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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