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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 28/04/2022 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 Membro Suplente   

  

ASSESSORIA Pery Segala Medeiros – Assessor 
Fernando Volkmer - Secretário 

  

 

CONVIDADOS Jaime Teixeira – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 Pedro Schultz – Gerente Técnico 

  

 

Ausência justificada 

Conselheiros Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

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

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 3ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Conselheiro Newton Marçal 

Comunicado 

Comunicado sobre o congresso em Brasília, de 07 a 09 de abril. 
Comentou que foram ministradas várias palestras, com relatos 
interessantes de assistentes sociais, advogados de direito urbanístico e 
arquitetos. Comentou sobre as participações da empresa Vivendas, que 
mudou seu foco de atuação. A Moradigna também teve uma 
participação, comentando seu case de aporte financeiro com a 
demonstração do mercado de ATHIS. 

 

Responsável Cooordenadora Rosana Silveira 

Comunicado 

Quanto ao Congresso em Brasília, comentou que aproveitou a 
oportunidade para retomar o contato com a CODHAB. Comentou da 
importância das visitas às comunidades vulneráveis para que os 
profissionais tenha a real consciência da situação e do tipo de trabalho 
que pode ser feito. Informou que os projetos existentes estão 
disponibilizando 25 mil reais para cada unidade, para que fossem feitas 
melhorias. Pouco, mas dentro do que “pode ser feito”. 
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Comentou sobre as palestras sobre déficit habitacional e sobre questões 
levantadas sobre responsabilidade técnica nas obras de ATHIS. 
Comentou sobre a oficina da ATHIS, que se preocupou com detalhes da 
orçamentação e situações regionalizadas. 
 
Reunião da FECAM 
Foco: O que é o CAU e suas atribuições, o papel do CAU na ATHIS e o 
que é a lei da ATHIS, qual a estrutura mínima na prefeitura para a gestão 
da ATHIS no município e atualizar as informações aos municípios da 
situação nacional. 

 

Responsável Conselheira Silvya Caprario 

Comunicado 
Comentou que o CAU/SC pode ter uma responsabilidade de ser um novo 
protagonista da ATHIS, tendo em vista algumas deficiências que foram 
vistas em projetos apresentado durante o congresso em Brasília. 

 

Responsável Assessor Pery Segala 

Comunicado 
Comentou sobre  a alteração da Assessoria na Comissão, apresentando 
o Arq Pedro. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acompanhamento Termo de Acordo de Cooperação com PMF 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
O assessor Pery Segala informou que o prefeito já concordou com a 
assinatura do Acordo de Cooperação e terá um evento já agendado 
para firmar o documento, dia 29/04 às 18:00h no gabinete do prefeito. 

 

2 Acompanhamento dos Projetos para 2022 CATHIS-CAU/SC 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O novo assessor Pedro informou que a participação da GERTEC no 
congresso poderá focar nas questões do Deficit Habitacional, tendo a 
participação da FECAM e depois com o fechamento com a palestra da 
ATHIS, com arq Cláudia Pires. 

 

3 Planejamento da agenda política com os entes públicos 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Uma agenda com entes públicos das regiões é complexa. Sendo assim 
optou-se por um encaminhamento através da FECAM, com reuniões 
iniciais já realizadas e com a participação desta entidade no congresso. 
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4 Aprovação da Carta aos Candidatos – Eleição 2022 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento A CATHIS está de acordo com o encaminhamento já adotado. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 5ª reunião ordinária da CATHIS-CAU/SC de 19/05/20222, com 
os votos favoráveis dos conselheiros Rosana Silveira, Silvya Caprario e Newton Marçal.  
 
 

 
Amanda Padova 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 
Secretária 

 
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 
 


