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SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CATHIS-CAU/SC 
 

DATA 25/11/2022 HORÁRIO 13h30min às 15h30min 

LOCAL Reunião Híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 13h30min 15h30min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13h30min 15h30min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 13h30min 15h30min 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista - Assessor 

 Amanda Marques da Silva – Estagiária 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo Pessoal 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

 

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

 

Encaminhamento 
Foram aprovadas as Súmulas da 9ª e da 10ª reuniões ordinárias pelos 
conselheiros Rosana Silveira e Newton Marçal presentes no momento 
deste item de pauta. 

 

Comunicação 
 

Responsável Assessoria 

Comunicado 

A coordenadora Rosana Silveira solicita à assessoria que informe sobre 
correspondências e convites recebidos. Assim, é informado dos convites 
para participação dos conselheiros no evento no CAU/MS, nos dias 01 
e 02 de dezembro, que foi incluído no extrapauta. Também foi informada 
a data de agenda da entrevista com o IPEA e CAU/BR para se tratar das 
ações de ATHIS do CAU/SC para elaboração de contextualização e 
possível criação de Fundo Nacional para ATHIS, que ocorrerá no dia 
02/12 de modo online e participarão a Coordenadora e o Assessor. A 
Coordenadora Rosana, em seguida, inicia seu relato da visita ao projeto 
do SASC no Quilombo em Paulo Lopes que foi fomentado pelo CAU/BR, 
destacando a importância de se fomentar iniciativas da sociedade civil, 
no caso uma parceria entre aquela comunidade, o SASC e a UFSC, que 
foi inclusive apresentada na última etapa do III Congresso por professor 
da UFSC. A coordenadora questiona sobre a efetividade da obra, pois 
não foi executado todo o projeto, sendo previsto de conclusão em 
etapas. Entretanto, parabeniza pela qualidade de execução e pelo seu 
benefício a comunidade. A Conselheira ainda comenta, que a Prefeitura 
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de Paulo Lopes ficou de contribuir com o aterro, entretanto a 
comunidade, ainda está aguardando. 

 
 Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi feita a leitura da pauta e como extrapauta, foram incluídos os itens 
que referentes à Sugestão de melhoria no site “Ache um Arquiteto”, 
Carta da CPUA-CAU/SC “Cidade Legal” e a participação no evento do 
CAU/MS. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Avaliação da ATHIS no III Congresso de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

O Assessor Pedro comenta que a assessora de comunicação Magali, 
solicitou a permissão para escrever um balanço a respeito da 
participação da ATHIS no III Congresso. A ideia é que o texto seja 
editado e aprovado, para ser publicado como reportagem. Após a leitura 
do texto realizada pelo assessor Pedro, os Conselheiros Marçal e 
Claudia comentam sobre a falta de representatividade da Prefeitura de 
Florianópolis no evento, mas foi esclarecido que não houve convite 
específico para a Prefeitura de Florianópolis no Diálogos sobre ATHIS, 
pois a intenção inicial era trazer os casos do interior para serem 
apresentados no congresso. O texto foi editado em conjunto entre os 
conselheiros até o momento da aprovação. 
 

 

2  
Atualização do status de convênios de Chapecó e 
Florianópolis  

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria informa a respeito dos pareceres jurídicos emitidos sobre 
as minutas de convênios, ressaltando da legalidade do instrumento e de 
algumas sugestões de complementações que seriam ali apreciadas 
para que o novo texto seja encaminhado ao Conselho Diretor, que 
aprova a minuta que seguirá, se aprovada, para o Plenário autorizar a 
assinatura da Presidente. Assim, o assessor apresenta minutas de 
deliberação com essas complementações para apreciação e aprovação 
dos conselheiros. Após leitura dos textos e debate entre os 
conselheiros, foram aprovadas as Deliberações 15/2022 e 16/2022 
referentes a Florianópolis e Chapecó, respectivamente. Assim, serão 
despachadas para apreciação e possível aprovação do Conselho 
Diretor no dia 28/11.  
 

 

3 Minuta dos acordos de cooperação 

Fonte Assessoria 
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Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Conforme acordado por todos os presentes, esse item de pauta será 
discutido posteriormente na primeira reunião do ano de 2023, uma vez 
que pode ter alguma alteração na composição e com isso alterar um 
pouco as ações da comissão.  

 
 

4 Cronograma e tema do edital de 2023 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Conforme acordado por todos os presentes, esse item de pauta também 
será discutido posteriormente na primeira reunião do ano de 2023, uma 
vez que pode ter alguma alteração na composição e com isso alterar 
um pouco as ações da comissão. 

 
 

EXTRAPAUTA 

 

1 Sugestão de melhoria no site “Ache um Arquiteto” 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

A assessoria sugere à comissão um encaminhamento ao CAU/BR de 
sugestão de inclusão de campo que indique se o profissional realiza 
trabalhos em ATHIS, com isso melhorar a forma de busca da população 
de profissionais que atuem com o tema, assim a sociedade teria 
facilidade de identificar os profissionais na cidade que trabalham com 
ATHIS. No entanto, a comissão entende que além desse filtro, seria 
importante a indicação de filtro de área de especialidade, seja em 
execução, projetos, laudo, gestão e também atuação em ATHIS, não 
limitando a proposta a um tema e sim criando um catálogo para a 
sociedade verificar as áreas de atuação dos profissionais, facilitando as 
contratações por campo de atuação, ficando definida a Deliberação 
17/2022. 
 

 

2 Carta da CPUA – Cidade Legal 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi enviada pela CPUA-CAU/SC uma proposta de carta intitulada 
“Cidade Legal” para ser analisada pela CATHIS. Após leitura da minuta, 
os conselheiros definiram que a carta merecia um aprofundamento e 
como não haviam recebido antes juntamente com a pauta, definiram 
que ela seria apreciada futuramente, a fim de que as contribuições 
fossem pensadas com cuidado, pois o tema da ilegalidade da cidade é 
complexo, tem questões históricas de desigualdade de acesso à terra e 
é sabido que ainda tem-se pouca utilização de responsáveis técnicos 
nos serviços de arquitetura, assim merece mais aprofundamento para 
tratar o tema de forma integral.  
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3 Participação do CAU/SC no evento do CAU/MS 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Após discussão entre os presentes, ficou definido que seriam 
convocados os conselheiros Rosana Silveira e Newton Marçal para o 
evento, pois irão discutir o Fundo de ATHIS, tema que os dois 
conselheiros foram envolvidos pelo CAU/SC em eventos anteriores.  
Aproveitaram o tema e foi feita a leitura do roteiro da entrevista com o 
IPEA, assim todos puderam contribuir previamente com os argumentos 
que seriam utilizados pela coordenadora e pelo assessor nessa agenda. 

 
 

A presente súmula foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária da CATHIS-CAU/SC de 2023, em 
26 de janeiro de 2023 com votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, Rosana 
Silveira e Newton Marçal Santos. 
 
 
 
 

Amanda Marques da Silva 
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo 

Secretária 
 
 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DO CAU/SC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Órgão Colegiados  

do CAU/SC 
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