SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC
DATA
LOCAL
ASSESSORIA

HORÁRIO
29 de janeiro de 2021
Reunião Virtual (via Plataform Zoom)

08h11min às 15h45min

Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral
Antonio Couto Nunes - Assessor Especial da Presidência
Bruna Porto Martins – Secretária
Verificação de Quórum

Membros presentes
Eliane De Queiroz Gomes Castro
Francisco Ricardo Klein
Gogliardo Vieira Maragno
Patricia Figueiredo Sarquis Herden
Rosana Silveira
Silvya Helena Caprario

CONVIDADOS

Coordenadora da CEP
Coordenador da COAF
Coordenador da CEF
Presidente
Coordenadora da CED
Vice Presidente

Horário
chegada
08h11min
08h11min
08h11min
08h11min
08h11min
08h11min

Horário
saída
15h45min
15h45min
15h45min
15h45min
15h45min
15h45min

Maurício Giusti (Coordenador da CATHIS)
Janete Sueli Krueger (Coordenadora da CPUA)
Letícia Hasckel Gewehr (Coordenadora de Compras, Contratos e
Licitações)
Leonardo Vistuba Kawa (Assessor CPUA)

Ausências justificadas
Conselheiros Não houve.
Ausências não justificadas
Conselheiros
Não houve.
Leitura e aprovação da Súmula da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor
A Súmula da 12ª Reunião Ordinária, do dia 30 de novembro de 2020,
Encaminhamento foi aprovada por unanimidade dos votos e encaminhada para
publicação.
Comunicações
Responsável

Comunicado

Conselheiro Gogliardo
Relato CEF-CAU/SC: O Coordenador da CEF-CAU/SC, Conselheiro
Gogliardo Vieira Maragno, informou que na última reunião da comissão
foram realizados os procedimentos costumeiros como aprovação de
registros, etc. e ressaltou com grande preocupação, que chegou à
Comissão a primeira solicitação de registro de egresso de um curso de
Arquitetura e Urbanismo em EAD. O egresso iniciou o curso em 2016 e
o curso tem sede em Minas Gerais mas o egresso possui residência
neste Estado e segundo pesquisa realizada pela CEF-CAU/SC o curso
foi reconhecido pelo MEC no final de 2020. Ressaltou sobre a
preocupaçãocom a formação dos estudantes em EAD dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo por ser uma profissão que trata de aspectos

relacionados a saúde, integridade física, espaço físico, patrimônio, etc.
Demostrou preocupação sobre a possibilidade de os cursos não
apresentarem a parte prática como disciplinas em laboratório e ateliês
de maneira satisfatória prejudicando uma formação completa e podendo
trazer riscos à sociedade. Informou que foi encaminhado ao egresso que
solicite ao CAU/BR informações referentes ao cadastro da instituição no
SICCAU para que possa ser dado andamento a solicitação e,
paralelamente, encaminhada a situação ao CAU/BR para que instrua a
CEF-CAU/SC sobre esse assunto. Informou também que a CEF/SC tem
a intenção de criar uma carta, a ser apreciada pelo Plenário do CAU/SC,
alertando a sociedade sobre a preocupação do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo com a criação dos cursos EADs e as possíveis deficiências
que esses cursos podem trazer à formação profissional da arquitetura.
A Conselheira Rosana questionou o Conselheiro Gogliardo questionou
se seria possível conceder aos egressos do EAD o registro provisório,
enquanto não se tem uma finalização correta de como vai se colocar
este profissional nomercado. O Coordenador da CEF esclareceu que
esta situação é justa apenas quando se analisa sob o aspecto individual,
mas que o interesse individual não se sobrepõe ao interesse coletivo.
Destacou que estes alunos ao se inscrevem em cursos EAD correram o
risco em relação às restrições. Citou as cartas da ABEA, da FENEA, do
IAB, da FNA e do CAU em todas as suas instâncias regional e nacional
que se manifestaram contrários ao registro de ensino EAD e o CAU
avisou publicamente que não concederia o registro aos egressos
formados na modalidade EAD. A Conselheira Janete manifestou seu
entendimento de que não é possível o CAU aceitar o EAD, uma vez que
não há qualidade ou resultado positivo. Que o CAU tem como principal
bandeira defender o atendimento à sociedade, defender a questão
social, a habitação, o desenho urbano. O EAD vai ferir a própria proposta
de existência do CAU.
Responsável

Comunicado

Responsável
Comunicado

Conselheira Rosana
Relato CED-CAU/SC: A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira
Rosana Silveira, informou que na última reunião da Comissão foi
realizada uma apresentação das atividades da CED-CAU/SC para a
nova configuração pela assessoria. Solicitou que a apresentação fosse
realizada na plenária, pois julgou importante para o conhecimento do
plenário os processos e atividades relacionados à comissão visto que
futuramente conselheiros fora da CED-CAU/SC poderão ser designados
a produzir relatos de processos.
Conselheira Eliane
Relato CEP-CAU/SC: A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira
Eliane De Queiroz Gomes Castro, informou que na última reunião da
comissão também foi realizada uma apresentação pela assessoria
sobre as atribuições da CEP-CAU/SC para nova composição. Além
disso foram realizados encaminhamentos de rotina da Comissão e

debatido sobre a ‘Semana do Exercício Profissional’ que passa a iniciar
com alteração de data acontecendo de 01 a 05 de março. Informou que
a CEP-CAU/SC, nessa reunião, optou por manter a realização do evento
sem custos, conforme sugestão anterior.
Responsável

Comunicado

Responsável

Comunicado

Responsável
Comunicado

Conselheiro Francisco
Relato COAF-CAU/SC: O Coordenador da COAF-CAU/SC,
Conselheiro Francisco Ricardo Klein, comunicou que solicitou a
assessoria da COAF-CAU/SC que a documentação referente a pauta
programada para a reunião fosse de conhecimento dos conselheiros
antecipadamente, o que ocorreu e facilitou o andamento da reunião.
Também informou que foram apresentados os projetos da comissão
para o triênio 2021 – 2023, o anteprojeto do CAU/BR sobre as regras de
diárias, a revisão da Portaria do CAU/SC que trata das regras sobre
diárias e outros assuntos, e que devido a grande extensão dos assuntos
de pauta, foi deliberado ao final da reunião solicitar uma reunião
extraordinária programada para 02 de fevereiro de 2021. A Presidente
informou que a intranet não está disponível neste momento. A Gerente
Geral esclareceu que mesmo a convocação sendo feita por e-mail, os
anexos disponíveis também são enviados previamente, nos termos que
prevê o Regimento Interno do CAU/SC.
Conselheira Janete
Relato CPUA-CAU/SC: A Coordenadora da CPUA-CAU/SC,
Conselheira Janete Sueli Krueger, relatou que a reunião foi bem
produtiva. Foram encaminhados os pontos de pautas rotineiros da
comissão, como indicações de representações regionais e destacou
dois pontos de pauta tratados na CPUA-CAU/SC que foram: a
manifestação sobre o Projeto de Lei nº 0082/2020 do Município de São
José sobre condomínios; a recomendação da CPUA-CAU/SC a
respeito do Projeto de Lei Complementar nº 1.837/2021 que tramita na
Câmara Municipal de Florianópolis. Ambos foram deliberados pela
comissão. Destacou que em ambos os projetos de Lei os comandantes
do Executivo Municipal não respeitaram o processo de debate,
tramitaram sem a oitiva dos Conselhos da Cidade e sem debate nos
legislativos municipais. Em relação ao projeto de Florianópolis, informou
que foi rejeitado pela Câmara de Vereadores, contudo, entende que o
CAU/SC deva se posicionar em processos dessa natureza e retorne às
entidades que pautaram o CAU/SC sobre o assunto.

Conselheiro Mauricio
Relato CATHIS-CAU/SC: Como o Conselheiro Maurício teve problemas
de conexão, o Assessor Antonio fez o relato. Informou que foi realizada
uma contextualização do histórico da Comissão e do que está previsto
de projetos para esse ano considerando que existe um orçamento fixo
para essa Comissão. Destacou o projeto de ‘Monitoramento da

Capacitação online’ que vem sendo trabalhado pela CATHIS desde
outubro de 2020 e que por conta da situação de pandemia está sendo
entregue pela empresa contratada em formato online. O primeiro vídeo
deverá ser entregue na próxima semana e o total de vídeos entregues
será de 22 (vinte e dois) vídeos e mais 04 (quatro) podcasts. Relatou
sobre o acordo de cooperação com o Município de Balneário Camboriú
aprovado na última Plenária e que a Comissão pretende retomar o
contato com a prefeitura para operacionalizar o acordo. Ainda
comunicou sobre os encaminhamentos dos processos de Amicus Curie
que já possuem aprovação do Plenário do CAU/SC e, o documento final
elaborado foram revisados e aprovados pelos conselheiros Felipe e pela
conselheira Claudia e o conselheiro Mauricio está em processo de
finalização de revisão para ser protocolado o pedido de ingresso do
CAU/SC como amicus curiae. Disse também que está prevista a
reedição da PEI-ATHIS e contextualizou o projeto aos presentes. Falou
que foi debatido na Comissão uma proposta de uma especialização com
vistas a criar uma residência em Arquitetura e Urbanismo com foco em
Assitência Técnica aos moldes da Universidade Federal da Bahia. Ainda
relatou que tem uma proposta de criação do livro de ‘Boas Práticas’ e
que está em aberto no site do CAU/SC uma pesquisa sobre o assunto
para que possam ser inseridas no livro. E por fim, falou sobre o
interesse do município de São João Batista em firmar acordo com o
CAU/SC nos moldes dos acordos firmados entre Balneário Camboriú e
Chapecó. Sobre este último, Chapecó, acrescentou que no ano passado
a CATHIS contribui com a criação de uma cartilha em ATHIS juntamente
com o município e a Presidente do CAU/SC e a coordenadora
participaram do evento de lançamento.
Responsável

Comunicado

Responsável

Comunicado

Conselheira Silvya
Relato Vice-Presidência CAU/SC: O relato da Vice-Presidente, Silvya
Helena Caprario, foi de boas vindas aos novos conselheiros e nova
gestão. Informou que a agenda da Vice-Presidência foi sem muitos
compromissos nesse período e que essa gestão optou que a vicepresidência não assumisse a coordenação de comissões para que
tivesse uma participação mais ampla dos conselheiros no Conselho
Diretor. A Presidente comunicou que solicitou à Conselheira Silvya que
ficasse responsável (informalmente) pela pasta da Comunicação no
CAU/SC.
Conselheira Patricia
Relato da Presidência do CAU/SC: Presidente Patricia comunicou
sobre a saída da Gerência Geral, Senhora Alcenira Vanderlinde e
informou que já estão sendo finalizados os trâmites para a contratação
do novo Gerente Geral, o Sr. Jaime Teixeira Chaves, o qual já atuou no
CAU na Gestão 2015-2017. Agradeceu por toda a dedicação e
competência da Alcenira enquanto esteve ocupando o cargo, e
destacou que esta sempre atendeu a todos de forma muita precisa e
competente.

Responsável

Comunicado

Responsável

Comunicado

Gerente Geral Alcenira
Relato GERGERAL: A Gerente Alcenira Vanderlinde comunicou que
em atenção ao § 3º do artigo 46 da Portaria Normativa nº 07, de 18 de
dezembro de 2020, não houve nenhum processo de compra iniciado a
partir da última reunião ordinária do Conselho Diretor. Informou que
desde o final do ano passado a Gerência Geral tem trabalhado para
realizar a transição de Gestão, que foram produzidos relatórios: o
primeiro que foi entregue aos novos conselheiros ainda em novembro
de 2020 (RTG); outro feitos por todas comissões e áreas técnicas que
foram apresentados na Plenária de dezembro de 2020; outro do ano de
2020 completo (com os dados finalizados até 31/12/2020) que estão
em fase de finalização para serem publicizados via comunicação.
Noticiou que o relatório de Gestão Anual a ser apresentado ao Tribunal
de Contas está em processo de elaboração e que esse ano tiveram
algumas mudanças, inclusive, acrescentou que o relatório é inserido no
portal da transparência do CAU/SC e que a partir desse momento passa
a ser denominado ‘Portal Transparência e Prestação de Contas’, sendo
que neste momento o Portal está sofrendo adequações técnicas para
atender às novas regras. Destacou que desde a última Plenária que
elegeu a nova Presidente do CAU/SC tem se concentrado com os
demais gerentes junto à nova Presidência, para garantir o repasse das
principais informações administrativas sobre a Autarquia, bem como
assegurar a continuidade e normalidade de funcionalmento e prestação
dos serviços à sociedade. Destacou que realizou reuniões de trabalho
com o próximo Gerente Geral anunciado, oportunidade que pode
apresentar um panorama da atual situação do CAUSC, repassando
informação, dentre outras, sobre: Fiscalização, Atendimento Técnico,
Comissões, Evento, Comunicação, Relatório de Gestão, Relatório TCU,
Secretaria, Tecnologia da Informação, Atividades Administrativas de
Manutenção e Melhorias, Plano Anual de Contratações, Aplicação da
nova Resolução 193, Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados,
Sede do CAU/SC, Amicus Curiae, Concurso Público, Trabalho Homeoffice, Reuniões Virtuais dos colegiados, Parcerias, Sistema Eletrônico
para processos administrativos, Assessoria Juridica, Questões
Financeiras e Administrativas, Projetos do CAU/SC.

Assessor da Presidência Antonio
Relato ASSESP: O Assessor Antonio comunicou sobre os workshops
relativos a etapa para a Semana de Exercício Profissional. Ressaltou a
alteração de data da Semana para o início de março. Informou que fez
reunião com a equipe de Comunicação, a empresa que presta serviço e
a Conseheira Vice-Presidente, para alinhamento do trabalho inicial em
2021. Explicou aos conselheiros como funciona a prestação dos
serviços da Comunicação do CAU/SC e como funciona o fluxo de

comunicação dentro do Conselho. Ressaltou que a equipe está também
focada na finalização do Relatório de Gestão. Informou que participou
de reunião com o MP/SC no início de janeiro, e estão encaminhando
uma ação conjunta sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, com
indicativo para acontecer em julho de 2021. Por fim, falou sobre a
participação do CAU/SC na Rede de Controle da Gestão Pública, que
na gestão anterior tinha a participação do Conselheiro Everson. Que o
CAU/SC coordena na Rede o Grupo de Trabalho sobre Mobilidade
Urbana. Que seria importante manter uma representação do CAU/SC
na Rede.

4

Apresentação dos assuntos extra pauta.
Foram incluídos alguns itens extra pauta: 4.1. Manifestação do
CAU/SC sobre a Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da
Economia, nos termos da Deliberação CPUA-CAU/SC nº 05, de 22
de janeiro de 2021 (Origem: CPUA). 4.2. Manifestação do CAU/SC
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 1.837/2021 que tramita na
Câmara Municipal de Florianópolis (Origem: CPUA).
OBS: Foi incluído posteriormente, após já ter sido aprovado a pauta,
por determinação da Presidente, um novo ponto de pauta: “Suspensão
do Projeto Câmaras Temáticas (Origem: Presidência)”.
ORDEM DO DIA

1
Fonte

Apresentação da estrutura do CAU/SC
Presidência
Gerente Geral Alcenira; Assessor Especial Antonio; Coordenadora de
Apresentação
Compras Leticia
A Gerente Alcenira contextualizou o tema, explicando que muitas das
informações já foram apresentadas na mini capacitação aos
conselheiros realizada na última terça-feira, dia 26 de janeiro, sendo
assim, como forma de otimizar o tempo a ideia é apresentar o painel
com todos os projetos do CAU/SC para que os membros do CD possam
conhecer a integralidade da atuação do CAU/SC e não somente os
projetos coordenados pelas respectivas comissões onde atuam. Além
disso será apresentado os contratos vigentes do CAU/SC. O Assessor
Antonio projetou a planilha de todos os projetos do CAU/SC
Encaminhamento
apresentando um a um cada projeto, destacando o objetivo de cada um,
quem coordena o projeto, regras, o recurso previsto no orçamento e
como está o andamento de cada um, quais sejam: Dia do Arquiteto
(CD); Implantação de Câmaras Temáticas (CD); Plataforma de
Participação Ativa do CAU/SC (CD); Patrocínio Institucional – CAU na
RUA (COAF); Incentivo à Adimplência e Cobrança dos Inadimplentes
(COAF); Mudança de Paradigma (CED); Vídeos de Formação
Profissional (CEP); Premiação Acadêmica (CEF); CAU nas Escolas
(CEF); Encontro de Coordenadores de Curso (CEF); Projetos em ATHIS

(CATHIS); Cidade: Patrimônio de Todos (CPUA); Acessibilidade –
Cidades Inclusivas (CPUA); Plataforma de Ecossistemas das Cidades
(CPUA); Fundamentos Cidades 2030 (CPUA); Eventos CEAU (CEAU);
Promovendo os ODS a partir do CAU/SC (CPUA); Divulgação
Institucional (Asssesp); Reformulação do Atendimento Técnico
(Gertec); Implantação da URA (Gertec); Aquisição de sede própria
(CAU/SC). Sobre o projeto das CTs, por ser um projeto de formato
diferenciado, foi amplamente esclarecido pelo Assessor Especial (e
complementado pela Gerente Geral) as regras de criação, de
funcionamento, coordenação, plano de trabalho e um feedback do
resultado do projeto ao CAU/SC. A Presidente, ao final da apresentação
do projeto das CTs, opinou que que entende que o regramento e as
definições sobre continuidade e criação de novas CTs será regulada
pelo novo Conselho Diretor formado e reformulado conforme o CD
entenda necessário. Depois de apresentados os projetos, a presidência
solicitou que fosse encaminhada a tabela para os coordenadores das
comissões para conhecimento. Na sequencia, a Gerente Geral fez uma
apresentação das contratações celebradas via contratos, os quais estão
vigentes (total de 24 contratos), apresentando o número, a descrição do
objeto da contratação, o fornecedor, o período de vigência e o valor
global do contrato. Os conselheiros puderam tirar suas dúvidas, as quais
também tiveram a contribuição da Coordenadora de Compras,
Contratos e Licitações, Letícia.

2

Alteração do Calendário Ordinário do CAU/SC para 2021

Fonte
Apresentação

Comissões
Assessor Especial Antonio
Em função da mudança de gestão, e após fazer uma consulta a todas
as comissões que se reuniram pela primeira vez no final de janeiro, foi
necessário alterar as datas das reuniões ordinárias, bem como a
reunião da Plenária em fevereiro. Assim, foi deliberado por “1. Aprovar
Encaminhamento a alteração do Calendário Anual do CAU/SC para o exercício de 2021,
conforme calendário anexo. 2. Encaminhar esta deliberação para
homologação do Plenário do CAU/SC. 3. Esta Deliberação Plenária
entra em vigor na data da sua publicação” (Deliberação CD nº 01/2021)

3
Fonte
Apresentação

Plano Anual de Contratações

Gerencia Geral e GERAF
Gerente Geral Alcenira e Coordenadora Leticia
A Gerente Geral introduziu a pauta, explicando que o Plano Anual de
Contração – PAC é um instrumento de de planejamento que o CAU/SC
introduziu a partir de 2020. Em resumo significa que no início do
Encaminhamento
exercício todas as áreas técnicas e setores do CAU/SC deverão realizar
o levantamento de tudo será necessário contratar no exercício. Ele
permite mais economia processual e financeira a partir do agrupamento

de intens, mais segurança jurídica na medida que se licita um única vez
e não várias pequenas compras, e maior possibilidade de cumprimento
de prazos. Na sequencia, a Coordenadora Leticia apresentou
detalhamente o que é o PAC, o fluxo e os prazos para finalização dos
setores do CAU/SC. Após foram tiradas as dúvidas e ficou acordado
que o prazo para as áreas técnicas entregarem finaliza em 19 de
fevereiro e para as Comissões finaliza em 29 de fevereiro.
4
Planejamento da Gestão 2021/2023
Fonte
Presidência
Apresentação
Encaminhamento Retirado de pauta por sugestão da Presidência.
5
Fonte
Apresentação

Aprovação da pauta da 112ª Plenária Ordinária do CAU/SC
Presidência
Gerente Geral Alcenira
Foram verificados os assuntos que seriam levados à Plenária. O
Conselheiro Gogliardo solicitou a inclusão de pauta sobre o EAD. Após
análise foi deliberado por: “1. Aprovar a pauta da 112ª Reunião Plenária
do CAU/SC (anexa), que realizar-se-á em 12 de fevereiro de 2021, com
Encaminhamento participação dos conselheiros e assessores de forma virtual, nos termos
da Deliberação Plenária nº 573, de 11 de dezembro de 2020. 2.
Encaminhar esta Deliberação à Presidência para providências
regimentais” (Deliberação CD nº 04/2021).

EXTRA PAUTA
Manifestação do CAU/SC sobre a Resolução CGSIM nº 64 do
1
Ministério da Economia, nos termos da Deliberação CPUA-CAU/SC
nº 05, de 22 de janeiro de 2021
Fonte
CPUA
Apresentação
Conselheira Janete e Assessor Antonio Couto
O Assessor Antonio informou que a CPUA já instruiu a matéria e
aprovou minuta de manifestação através da Deliberação CPUACAU/SC nº 05/2021, a qual foi lida para os membros do CD. Os
membros do CD não concordaram validar a manifestação da CPUA.
Assim, após debate, o CD deliberou por unanimidade: “1. Encaminhar a
manifestação da CPUA-CAU/SC (anexa) a todos os conselheiros para
Encaminhamento que a manifestação seja apreciada pelo Plenário CAU/SC. 2.
Disponibilizar para o debate amplo o acúmulo de documentação
referente à CGSIM nº 64 para análise dos Conselheiros. 3. Sugerir que
as demais comissões realizem uma reunião extraordinária antes da
próxima Plenária para ampliar o debate sobre o tema. 4. Encaminhar
esta deliberação à Presidência do CAU/SC para demais providências
cabíveis.” (Deliberação CD nº 02/2021).
2
Fonte
Apresentação

Manifestação do CAU/SC sobre o Projeto de Lei Complementar nº
1.837/2021 que tramita na Câmara Municipal de Florianópolis
CPUA
Assessor Leonardo e Gerente Geral

A Gerente Geral apresentou o ponto informando que a CPUA analisou
a matéria e manifestou-se com indicação de envio de expediente ao
Prefeito e à Câmara Municipal de Florianópolis. Informou que neste
interim o projeto foi rejeitado na Câmara de Vereadores. O assessor
Leoanardo esclareceu que os documentos já foram construídos
sabendo da informação de rejeição da matéria, e que se manteria os
documentos para envio com orientações. A Presidente sugeriu não
haver manifestação uma vez que já foi rejeitada a matéria na Câmara.
O Conselho Gogliardo explicou que o que foi rejeitado foi o trâmite de
urgência, e que a matéria seria reapresentada. A Conselheira Janete
reitera que será necessário dar retorno a todas as entidades que
pautaram o CAU/SC sobre o assunto. A Conselheira ressaltou que o
assunto é muito complexo e precisa de um aprofundamento maior e
portanto deve ser retirado de pauta pois não é possível deliberar sobre
Encaminhamento assunto que não se tem domínio. A Conselheira Eliane pediu pra tirar
de pauta, pois acatar o posicionamento da CPUA pode conflitar com o
posicionamento de outras comissões. Antes de passar o entendimento
da CPUA deve haver o entendimento do CAU/SC. A Conselheira Silvya
entende que o tema é importante, mas que o posicionamento de apenas
uma comissão não representa o posicionalmento do CAU/SC, que o
tema precisa ser melhor trabalhado pra ter uma resposta mais
consistente. A Conselheira Janete esclareceu que a CPUA não está
passando por cima das demais instâncias do CAU, que está pedindo
dentro do fluxo regimental, que a matéria seja apreciada pelo CD e
depois pelo Plenário e, que seja dado uma resposta às entidades que
pautaram o CAU/SC. Ao final, o encaminhamento do CD foi retorno às
entidades dizendo que o CAU/SC está debatendo o assunto deverá
retornar à pauta do CD, após conhecimento mais detalhado da
manifestação da CPUA.
3
Fonte
Apresentação

Suspensão do Projeto Câmaras Temáticas
Presidência
Presidente Patricia
A Presidente Patrícia justificou que como já tem um orçamento
aprovado para o Projeto Câmaras Temáticas, sugere incluir esta pauta
e deliberar para suspender o Projeto até que haja uma segunda
conversa dentro do Conselho Diretor. A minuta de Deliberação foi
construída durante a reunião, acolhendo o texto de justificativa e
Encaminhamento deliberação apresentados pela Presidência. Em votação, foi aprovado
por unamidade, deliberar por: “1. Aprovar a suspensão da execução do
Projeto Câmaras Temáticas, até definição em contrário. 2. Informar aos
coordenadores das Câmaras Temáticas sobre a decisão de suspensão
do Projeto. 3. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua
publicação.” (Deliberação CD nº 03/2021).

_________________________________________________________________________
ASSUNTOS GERAIS:

Relato

Cessão de Uso
de Imóvel junto
ao Governo do
Estado de Santa
Catarina

Gerente Geral Alcenira
Por solicitação da Conselheira Rosana, a Presidência solicitou que a
Gerência Geral realizasse um relato ao final da reunião do Conselho
Diretor, para contextualizar os novos conselheiros acerca do
andamento dos trâmites para Cessão de Uso de Imóvel do Governo do
Estado de Santa Catariana ao CAU/SC. A Gerente Geral fez um resgate
do processo que iniciou em 2018, com a criação da Comissão
Temporária de Patrimônio – CTP, que funcionou inicialmente por seis
meses e prorrogado por mais seis meses. Que a Comissão foi composta
pelas Conselheiras Silvya e Rosana e pelo Arquiteto externo Ronaldo
Lima. Explicou que a CTP fez estudos sobre as possibilidades de
aquisição de imóvel para funcionamento da sua sede administrativa,
cujo resultado foi apresentado no Relatório Final da CTP, devidamente
homologado pelo Plenário do CAU/SC (Deliberação Plenária CAU/SC
472/2020) e disponível no Portal Transparência. Que durante o trabalho
da CTP foram feitas muitas agendas institucionais com diversos órgãos
do Governo Federal, Estadual e Municipal a fim de verificar a
possibilidade de utilização de espaço de imóvel público, bem como foi
feito chamamento público a fim de receber propostas de imóveis que
atenderiam ao programa de necessidades do CAU/SC. Que todos estes
estudos constam do respectivo Relatório da CTP, o qual foi entregue
também a nova Presidente do CAU/SC. Que ao final do estudo, a
possibilidade mais concreta e que interessou ao CAU/SC foi a Cessão
de Uso de Imóvel do Governo do Estado de Santa Catarina ao CAU/SC,
localizado na Rua Trajano, 168, no Centro de Florianópolis, ao lado do
Museu Cruz e Souza. Que foram diversas as agendas com o Governo
do Estado, iniciando pela Secretaria de Estado da Casa Civil, e depois
diretamente com a Secretaria de Estado da Administração - SEA. Que
nas agendas realizadas os reprentantes da SEA manifestaram interesse
do Governo em ceder o uso daquele imóvel para o CAU/SC com a
contrapartida de manutenção do imóvel. Que o CAU/SC foi recebido no
imóvel pelos técnicos da SEA, a fim de realizar um visita técnica. Que
nesta visita os conselheiros e funcionários do CAU/SC identificaram
preliminarmente que o imóvel encontra-se em ótimas condições, bem
como, possui potencial e total condição para atender as necessidades
do CAU/SC. Que o processo de cessã de uso, que tramita sob o nº SEA
– 17.749/2019, já havia recebido o aval da PGE, e que a ultima reunião
de trabalho realizada com a SEA, com técnicos daquele órgão e
representantes do CAU/SC (conselheiros e funcionários),
ficou
encaminhado que a SEA enviaria um documento oficial ao CAU/SC
solicitando as contrapartidas. Que após recebimento deste documento,
CAU/SC faria uma contratação de laudo no imóvel para ter maior
segurança quanto à sua integridade e qual seria a real necessidade de
investimentos para definir melhor suas contrapartidas. Que, após o
advento da pandemia, processos de impedimento sofrido pelo Governo,
mudanças na pasta da SEA, o processo não teve andamento dentro do
cronograma previamente acordado, mas que agora no início de gestão
e de exercício é o momento propício para retomar as tratativas, sendo

_______

que o Secretário que estava a frente da demanda, retomou suas
atividades junto a Secretaria de Estado da Administração.

Relato

Homenagem a
Gerente Geral

Presidente Patricia
A Presidente realizou uma breve homenagem e agradecimento, em
nome dos Conselheiros do CAU/SC à Gerente Geral Alcenira que está
despedindo do CAU/SC, registrando que Alcenira sempre esteve pronta
a atender os conselheiros. O Coordenador de TI, entregou uma
lembrança à Gerente Alcenira em nome dos conselheiros CAU/SC. A
Gerente Alcenira agradeceu pelas palavras e pela lembrança. Registrou
que é muito grata pela oportunidade de trabalhar no CAU/SC, que
encerra o ciclo com sentimento de felicidade, que foi uma experiência
agregadora. Agradeceu a todos os Conselheiros e Conselheiros e
finalizou fazendo um registro sobre a qualidade e o comprometimento
da equipe técnica do CAUSC, enaltecendo que o trabalho só foi possível
de ser realizado com éxito devido a parceira e o envolvimento de todos.

__________________________________
Bruna Porto Martins
Secretária

________________________________
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden
Presidente do CAU/SC

*Esta súmula foi aprovada na Reunião do Conselho Diretor realizada de forma virtual no dia
30/03/2021, com os votos favoráveis do/a Conselheiro/a Eliane de Queiroz Gomes Castro,
Francisco Ricardo Klein, Gogliardo Vieira Maragno, Rosana Silveira e Silvya Helena Caprario.
Nos termos do item 2.2 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020,
atestamos a veracidade das informações. Publique-se.

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC
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Coordenadora - CEP
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X

Coordenador - COAF
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Rodrigo Althoff Medeiros
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X
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Abst
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-
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Histórico da votação:
Reunião CD-CAU/SC: 3ª Reunião Ordinária de 2021
Data: 30/03/2021
Matéria em votação: Aprovação da Súmula da 1ª reunião ordinária do CD de 2021
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* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do
Regimento Interno CAU/SC.
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