
 

1-2 
 

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 08/08/2022 HORÁRIO 14h às 14h27min 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador  14h 14h19min 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 14h 14h27min 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 14h 14h27min 

  

ASSESSORIA Melina Valença Marcondes - Assessor 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente Técnico  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

Aprovação de 04 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
38/2022. 
 
Aprovação de 13 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
39/2022. 
 
A Gerência Técnica solicitou a inclusão na minuta de deliberação, além 
do processo emergencial, que motivou a realização da reunião 
extraordinária, os processos de registro profissional que já estavam 
instruídos para serem aprovados e tramitados para a CEF-CAU/SC até 
o momento. A proposta foi aceita pela CEF-CAU/SC e os registros 
aprovados. 
 
Além disso, a Gerência Técnica solicitou a inclusão das solicitações de 
registro profissional de egressos da UNOCHAPECÓ, dada as duas 
notificações extrajudiciais recebidas e a justificativa de concessão de 
registro de egressos da mesma turma na reunião de fevereiro de 2022 
pela CEF-CAU/SC. Os membros da CEF-CAU/SC preferiram aguardar 
parecer jurídico solicitado na 7ª reunião ordinária e o coordenador 
manifestou insatisfação em sentir pressionado a deliberar sobre as 
solicitações da UNOCHAPECÓ com urgência, sem o parecer jurídico, 
dado que a reunião seria somente para tratar de um registro 
emergencial. 
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Esta Súmula foi aprovada na 8ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/SC de 24/08/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno e Larissa Moreira. 
 

 
 
 

Julianna Luiz Steffens 
Assistente Administrativo 

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.  

 
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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