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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 27/05/2021 HORÁRIO 13:30h às 16:07h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador (a) 13:30 16:07 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:30 16:07 

Daniel Otávio Maffezzolli Membro Suplente 13:30 16:07 

  

ASSESSORIA Melina Valença Marcondes- Assessora e secretária 

 

CONVIDADOS Marina Lameiras - Gerente Técnica – substituiu a assessora em 
reuniões anteriores 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivos Profissionais 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 4º Reunião Ordinária CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 4ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência 

 

Comunicação 
 
 

Responsável GERTEC 

Comunicado 

A assessoria trouxe cópia da mensagem do requerente de inclusão de 
título de engenharia de segurança do trabalho (protocolo 
nº1289032/2021) sobre a decisão da CEF-CAU/SC de diligenciar para a 
Instituição de Ensino. 

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Homologação de registros profissionais  

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Homologação de 31 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação 
nº24/2021. 
Homologação de 56 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação 
nº25/2021. 
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2 Andamento e ações de planejamento dos projetos 2021 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

 Projeto CAU nas escolas  
a) Recebida a proposta de divulgação do projeto, desenvolvido 

pela comunicação, foram propostas alterações no texto que 
serão encaminhadas pela assessoria; 

b) A assessoria encaminhará comunicação aos coordenadores 
após divulgação da comunicação; 

c) Discutida a necessidade de formulário de pesquisa de satisfação 
para obtenção de indicadores de desempenho do projeto e foi 
aprovada a Deliberação nº 26/2021; 

d) O conselheiro Daniel desenvolverá uma proposta de pesquisa 
vinculada ao projeto para levantar dados sobre ensino de 
arquitetura e urbanismo no estado, por meio dos estudantes; 

e) Assessoria encaminhar proposta de remoção/simplificação dos 
slides de organograma do CAU/BR e CAU/SC; 

Premiação Acadêmica 
a) A assessoria trouxe perguntas a serem respondidas pela 

comissão, e foi encaminhado a necessidade de agendar uma 
reunião extraordinária para editar e finalizar o Estudo Técnico 
Preliminar e, se possível, o Termo de Referência. A reunião 
agendada para dia 10/06/2021, das 13h30 a 16h30, dependendo 
de confirmação pelo conselheiro Newton Marçal, organizador do 
projeto; 

b) Verificar a possibilidade de aumentar o valor do projeto para 
viabilizar o dobro de premiações, dado que não ocorreu 
premiação em 2020; 

 

 
 

EXTRAPAUTA  

 

1 Denúncia 30878 

Fonte Presidência 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Em atendimento ao despacho da presidência, solicitando informações 
faltantes na Deliberação nº22/2021 da CEF-CAU/SC, a comissão 
complementou as informações por meio da Deliberação nº27/2021. 

 
 

2 Deliberações n º077 e 009/2021 - CEF-CAU-BR 

Fonte CEF-CAU/BR 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 
A coordenação da CEF-CAU/SC recebeu da assessoria da CEF-
CAU/BR as deliberações nº 007 e 009/2021. Foram abordados pela 
assessoria a aplicação em processos sob apreciação, pendentes e 
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futuros e os processos associados serão pautados na próxima reunião 
ordinária, após publicação das deliberações. 

 
 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 6ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 01/07/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Fárida Mirany De Mira; e Daniel 
Otávio Maffezzolli.  
 

 
Melina Valença Marcondes 

Analista Técnica 
Secretária 

 
 
 
 
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.  

 
 
 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


