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PROTOCOLO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO Sugestão de texto para convite aos prefeitos e associações municipais 
  

DELIBERAÇÃO Nº 07/2022 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 
CATHIS – CAU/SC, reunida ordinariamente de forma híbrida, nos termos da Deliberação 
Plenária nº 589/2021, e presencial, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 
642/2021, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento 
Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a realização do III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
com ainda 03 (três) etapas até o final de 2022 e a possibilidade de maior proximidade do 
CAU/SC com os municípios e associações municipais das regionais de cada etapa; 
 
Considerando a participação da CATHIS-CAU/SC no Congresso de Municípios, 
Associações e Consórcios de Santa Catarina – COMAC-SC e a necessidade de 
aproximação dos gestores municipais e associações municipais; 
 
Considerando a importância de se convidar gestores municipais para a participação da 
oficina e palestra da ATHIS no Congresso; 
 
 
DELIBERA:  
 
1 – Solicitar alteração do texto de convite para prefeitos e presidentes de associações 
municipais reforçando a missão do CAU Arquitetura e Urbanismo para Todos! por meio da 
ATHIS, conforme anexo; 
 
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

Florianópolis, 18 de agosto de 2022. 
 

 
 
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 Órgãos Colegiados 

 do CAU/SC 
  



 

2-3 
 

ANEXO – Minuta de Ofício 

 

Florianópolis/SC, XX de agosto de 2022. 

 

Ofício nº YYY/2022/PRES/CAUSC 

Ao (a) Senhor (a) 
Prefeito (a) Municipal / Presidente de Associação Municipal 
 
Assunto: III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC tem por 
objetivo orientar as políticas profissionais, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
arquitetura e urbanismo, além de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina 
da classe em todo o Estado de Santa Catarina.  

Após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o CAU/SC 
promove o III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, com objetivo de 
aproximar o Conselho dos profissionais, reunindo arquitetos, estudantes, profissionais liberais, 
agentes do setor público e sociedade em geral. 

Ante ao exposto, temos o prazer de convidá-lo(a) para participar, de forma 
presencial, para a Etapa de Chapecó, no III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, que acontece nos dias 01 e 02 de setembro, nas dependências do Hotel Lang 
Palace, na Rua Sete de Setembro, 150D, além de solicitar apoio deste Município/ desta 
Associação para a divulgação do evento. 

O evento acontece em etapas, nas seis mesorregiões do Estado, tendo como sede 
as cidades de Criciúma, Joinville, Balneário Camboriú, Chapecó, Lages e Florianópolis. A 
abertura ocorreu em Criciúma em junho e o fechamento será em Florianópolis em novembro.  

Reforçamos que ocorrerão diversas palestras relacionadas à Arquitetura e 
Urbanismo nos eixos da Sociedade, Mercado e Tecnologia, mas destacamos as atividades 
vinculadas à Missão do CAU Arquitetura e Urbanismo para Todos! por meio da Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, que pode ser uma excelente ferramenta 
para a política pública de habitação em seu município/ nos municípios da abrangência desta 
associação. 

O evento é realizado de forma hibrida e gratuita, com transmissão e participação 
virtual através do canal youtube.com/CAUSCoficial, conforme calendário e programação 
disponível no site: http://causc.gov.br/iiicongresso 

Encaminhamos em anexo programação da etapa de Chapecó.  

Por fim, solicitamos a gentileza de confirmar sua presença e ou de seu representante, 
para o e-mail eventos@causc.gov.br . 

Agradecemos pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.  

Atenciosamente, 

 

___________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

http://causc.gov.br/iiicongresso
mailto:eventos@causc.gov.br
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8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora  Rosana Silveira X    

Coordenadora Adjunto Silvya Helena Caprario X    

Membro Newton Marçal  X    

 
 

Histórico da votação: 
 
Reunião CATHIS-CAU/SC: 8ª Reunião Ordinária de 2022.  

Data: 18/08/2022.  
 
Matéria em votação: Sugestão de texto para convite aos prefeitos e associações municipais. 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (3) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Estagiária Amanda 
Cristina Padova 

Condutora da Reunião: Coordenadora Rosana 
Silveira 
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