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PROCESSO - 

INTERESSADO  CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO Manifestação do CAU/SC sobre o impacto do ciclone extratropical 
em SC 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOSC Nº 688/2022 

 
 
Aprova a Manifestação do CAU/SC sobre o 
impacto do ciclone extratropical em Santa 
Catarina. 
 

 
O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os 
artigos 2º, 3º e 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 12 de 
agosto de 2022, de forma virtual, nos termos da DPOSC nº 589/2021, e presencial, nos 
termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando a proposta de manifestação apresentada em Plenário pela coordenação da 
Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS-CAU/SC), 
no sentido de o CAU/SC demonstrar solidariedade às famílias catarinenses atingidas pelo 
ciclone extratropical; e 
 
Considerando a urgência em se tratar do assunto haja vista os impactos ocasionados pela 
passagem do referido ciclone extratropical; 
 
 
DELIBERA:  
 
 
1 – Aprovar a Manifestação do CAU/SC sobre o impacto do ciclone extratropical em 
Santa Catarina, proposta pela CATHIS/CAUSC, conforme anexo. 
 
2 –  Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC. 
 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Florianópolis, 12 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  
Presidente do CAU/SC 

 
 

 
Publicada em: 18/08/2022. 
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ANEXO 
 

Manifestação do CAU/SC sobre o impacto do ciclone extratropical em SC 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, reunido desde junho de 2022 em atividades no 

III Congresso de Arquitetura e Urbanismo pelo Estado, e que entre outros assuntos, trata 

de forma enfática da questão do Direito à Moradia a partir de uma política de Assistência 

Técnica nos moldes da lei 11.888/2008, vem a público se solidarizar com as famílias 

catarinenses em função dos recentes e dramáticos acontecimentos relacionados ao 

fenômeno climático do Ciclone Extratropical.  

Lamentamos as perdas ocorridas e nos juntamos ao apoio de todos para que as famílias 

atingidas sejam prontamente atendidas pelos governos locais, estadual e federal, para 

imediato acolhimento de suas necessidades urgentes bem como no esforço de 

reconstrução de suas vidas.  

Faz-se necessário que instituições, entidades, sindicatos e demais organizações da 

sociedade civil se mobilizem no esforço exemplar de reforçar a implantação destas 

políticas como um dever social de todos nós.  

Na emergência, faz-se importante auxiliar as famílias, criando canais de apoio, 

informação e construção de alternativas para reparação das perdas.  

O CAU/SC  se coloca à disposição de ações de apoio e mobilização, emite esta nota no 

esforço de mobilizar e convoca em especial a categoria de arquitetos urbanistas e as 

entidades de classe, através do CEAU a se mobilizar para dar consecução ao tema que 

estamos levando de forma recorrente aos município como estratégia de fortalecimento 

desta discussão e aumento das iniciativas de colocar a Política de Assistência Técnica 

nos  295 municípios do estado de Santa Catarina, envidando esforços para que a prática 

formal dos objetivos da política, aumentem a resiliência e colaborem para a mitigação 

destes fenômenos que, segundo estudos de agências oficiais, serão recorrentes a partir 

de agora.  

 

CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
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130ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

nº Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

1 Patrícia Figueiredo Sarquis Herden* - 

2 Ana Carina Lopes De Souza Zimmermann X       

3 Fárida Mirany de Mira X       

4 Gabriela Fernanda Grisa X       

5 Gogliardo Vieira Maragno X       

6 Henrique Rafael De Lima X       

7 Janete Sueli Krueger X       

8 José Alberto Gebara       X 

9 Juliana Córdula Dreher de Andrade X       

10 Larissa Moreira       X 

11 Maurício André Giusti X       

12 Rodrigo Althoff Medeiros X       

13 Rosana Silveira X       

14 Silvya Helena Caprario X       

 

Histórico da votação: 
 
Reunião: 130ª Reunião Plenária Ordinária. 
 
Data: 12/08/2022. 
 
Matéria em votação: Item 6.6. Manifestação do CAU/SC sobre o impacto do ciclone 
extratropical em SC.  
 
*Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno 
CAU/SC) 

 
Resultado da votação: Sim (11) Não (00) Abstenções (00) Ausências (02) Total (13) 
 
Ocorrências: Não houve. 
 
Secretário da Reunião: Jaime Teixeira 
Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  

Condutora da Reunião: Presidente 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
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