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SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 14/10/2022 HORÁRIO 13h30min às 17h30min 

LOCAL Reunião Híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 13h30min 16h40min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 14h05min 16h40min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 13h30min 16h40min 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista 

 Amanda Marques da Silva – Estagiária 

 

CONVIDADOS Arq. Urb. Cláudia Pires 
Conselheira Suplente Lilian Fabre  

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Não houve aprovação da Súmula da 9ª Reunião Ordinária, ficando para 
a próxima reunião. 
 

 

Comunicação 
 

Responsável Assessor Pedro Schultz 

Comunicado 

Comunicado a respeito da execução de reunião entre as Prefeituras de 
Florianópolis e Chapecó, uma presencial em Florianópolis e outra virtual 
com os membros de Chapecó. Comentou que a Prefeitura de Chapecó 
já realizou o envio para o CAU/SC das áreas de intervenção para seletiva 
e estão aguardando a confirmação da área por Florianópolis. 
Com relação à reunião da FECAM, o Assessor relatou sobre a parceira 
da jornada da ATHIS. O formato ainda está em discussão com a FECAM, 
principalmente no que se refere à realização de encontros presenciais 
e/ou virtuais, a serem definidos após consultarem as Associações.  
Conselheiro Newton Marçal aconselha convidar os municípios que 
queiram participar destas visitas e reuniões. 
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 Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Apresentado como extra pauta (6.1) definição sobre participação no 
evento II CICLO DE DEBATES ATHIS CAU/SP para aprovação. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Avaliação e planejamento das ações da ATHIS no III Congresso de 
Arquitetura e Urbanismo de SC – Etapa Lages e Florianópolis; 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenadora 

Encaminhamento 

Coordenadora Rosana comenta que na visita a Prefeitura de Lages foi 
muito bom ver a ação desenvolvida no município no tema da 
regularização fundiária e ressaltou a presença da conselheira local 
Mariana Campos, que além de participar da reunião guiou os 
representates do CAU/SC por algumas regiões carentes na cidade que 
não puderam ser visitadas junto da equipe municipal devido às chuvas 
no período da manhã. No período da tarde, na oficina no Congresso, foi 
apresentada a proposta do Banco da Família, que financia diversos 
tipos de ação, inclusive de construção civil, mas não cobram o 
responsável técnico destas obras no processo, melhoria que foi 
sugerida pelos presentes na oficina. Assessor Pedro comenta 2 
contribuições importantes feitas pela Arq. Urb. Cláudia Pires em Lages: 
utilizar as demarcações urbanísticas nos processos de regularização 
fundiária, sugerindo que não se regularize somente o lote, mas a 
edificação em si, principalmente pelo fato da gratuidade ser concedida 
apenas no primeiro registro; outra contribuição seria a implantação de 
mais áreas como ZEIS para também ser utilizada nos processos de 
regularização fundiária, assim os parâmetros urbanísticos são 
flexibilizados e as regularizações  facilitadas. Com isso, no geral o 
evento foi muito bem avaliado e o contato com a prefeitura bem 
promissor. 
Sobre a programação da etapa de Florianópolis, o Assessor informa que 
recebeu a informaçao de que houve uma alteração, criando o chamado 
“Diálogos Urbanos” da CPUA na manhã de sexta feira. Além disso, 
reforçou que a Oficina teria um caráter de fechamento, conforme 
manifestado pela Coordenadora ao longo do Congresso, portanto não 
teria o mesmo escopo das anteriores. Nesse sentido, foi editada a 
Deliberação 12/2022 que delibera pela realização de uma visita em 
Palhoça na parte da manhã do dia 17 de novembro, manter a Oficina de 
ATHIS na parte da tarde do mesmo dia e no dia 18 de novembro, 
solicitar a inclusão de palestra nos “ Diálogos Urbanos”. Dentre os 
nomes para palestrar, obviamente estariam a Cláudia Pires para gerar 
uma fala de encerramento das atividades ao longo do Congresso; o 
Procurador Paulo Locatelli para abordar o tema Desafios da 
Regularização Fundiária em Santa Catarina. Foi pedido também que 
sejam convidados representantes de todas as municipalidades visitadas 
para relatar sobre suas boas práticas na Oficina de fechamento. 
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2 Propostas de Convênios com Chapecó e Florianópolis; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Assessor Pedro apresenta minutas de convênios da ATHIS, 
segmentados entre o termo em si e o plano de trabalho.  
Durante o debate dos termos do convênio, que foram lidos na íntegra 
para plena consciência da proposição que será feita pela CATHIS, 
reforçando o embasamento feito para chegar até essa proposta que 
estão incluídos nas Deliberações. Na etapa de Execução e Cronograma, 
foi adicionada a coluna de Responsabilidade das Etapas a fim de 
caracterizar o compromisso das Prefeituras, mesmo que não fosse 
previsto contrapartida financeira. Finaliza-se apresentação do escopo do 
Termo de Convênio. Ressalta-se a divisão entre duas deliberações, de 
Chapecó e Florianópolis. 
Foram apresentadas as áreas a serem aplicados os recursos dos 
convênios, a saber:  
Loteamento Esperança. AEIS em Chapecó; 
Comunidade da Serrinha no Maciço do Morro da Cruz. ZEIS em 
Florianópolis. 
 

 

3 Discussão sobre a minuta dos Acordos de Cooperação; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Devido à profundidade do tema e da necessidade de tempo para 
discutirem as contribuições à minuta de Acordos de Cooperação do 
CAU/SC feitas pelas Arq. Urb. Claudia Pires, que no momento do item 
de pauta não pode estar presente devido a outros compromissos 
agendados,  os conselheiros definiram que o item seria abordado na 
próxima reunião, conforme acordado presencialmente por todos os 
membros presentes. 

 

4 Discussão sobre o cronograma do(s) edital(is) de 2023; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Será abordada na próxima reunião, conforme acordado presencialmente 
por todos os membros presentes. 

 

5 Monitoramento da ação do SASC junto ao CAU/BR; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Assessor informa da falta de retorno do SASC em relação à agenda 
para visitação ao Projeto, mas que tentará novo contato para agendar 
em novembro uma visita da Coordenadora ao projeto fomentado pelo 
CAU/BR em Paulo Lopes,SC.  

 

EXTRAPAUTA 

 

1 
Definição sobre participação no evento II CICLO DE DEBATES 
ATHIS CAU/SP dos conselheiros da CATHIS-CAU/SC. 
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Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Assessor apresenta o convite e pautas do ciclo de debates. Após 
debate entre os presentes, ficou definido que seriam convocados todos 
os membros para o evento ATHIS em SP, possibilitando ampla 
participação e contribuição da CATHIS-CAU/SC nos Grupos de Trabalho 
propostos na programação. 

 
Esta súmula foi aprovada na 11ª Reunião Ordinária da CATHIS-CAU/SC de 25/11/2022, com 
os votos favoráveis dos conselheiros Rosana Silveira e Newton Marçal. 
 
 
 
 
 

Amanda Marques da Silva 
Estagiária de Arquitetura 

Secretária 

Pedro Schultz Fonseca Baptista 
Assessor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgão Colegiados 

 do CAU/SC 
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