
  

  

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 02 de março de 2021 HORÁRIO 08h09min às 12h50min 

LOCAL Reunião Virtual (via Plataform Zoom)  

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 08h09min 12h50min 

Francisco Ricardo Klein Coordenador da COAF   09h25min 12h50min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 08h09min 12h50min 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 08h09min 12h50min 

Rosana Silveira  Coordenadora da CED 08h09min 12h50min 

Silvya Helena Caprario Vice Presidente 08h09min 12h50min 

 

CONVIDADOS -  

 

Ausências justificadas 

Conselheiros - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros -  

 

ASSESSORIA 
Jaime Teixeira Chaves – Gerente Geral 
Larissa Milioli - Assessora Especial da Presidência 
Luiza Mecabô – Assitente Administrativa (Secretária)  

 

Leitura e aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 

 

Encaminhamento 
A Súmula da 1ª Reunião Ordinária, do dia 29 de janeiro de 2021, será 
encaminhada novamente para leitura e aprovação na próxima reunião 
ordinária do Conselho Diretor.  

 

Comunicações 

 

Responsável Conselheiro Gogliardo  

Comunicado 

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 homologação de 

registros, etc. Que foi bastante debatido o assunto sobre a questão do 

EAD e que seria importante a participação da CEF-CAU/BR nessa 

pauta. Foi tratado também sobre o planejamento das ações da CEF-

CAUS/SC para o ano e distribuição de responsabilidades para os 

integrantes das comissões. Destacou que será direcionada atenção 

para o projeto CAU nas Escolas, que já dispõe de um hotsite, para que 

essa ferramenta seja efetivamente utilizada como um meio de 

comunicação eficaz entre estudantes, instiruições de ensino e o 

CAU/SC. 



  

  

Responsável Conselheira Rosana 

Comunicado 

Relato CED-CAU/SC: A Coordenadora da CED-CAU/SC, Conselheira 

Rosana Silveira, informou que na última reunião da CED-CAU/SC foram 

realizados os ritos processuais de rotina e realizada segunda parte da 

apresentação da capacitação dos ritos processuais para a nova 

composição da comissão. Destacou a necessecidade de apresentar e 

informar aos conselheiros e conselheiras sobre os ritos dos processos 

levados para reunião plenária para que se tenha um melhor 

conhecimento de como se analisar o processo ético e que as análises 

sejam mais eficientes. 

 

Responsável Conselheira Eliane 

Comunicado 

Relato CEP-CAU/SC: A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira 

Eliane de Queiroz Gomes Castro, informou que foram realizados 

encaminhamentos de rotina da CEP-CAU/SC. Além disso trouxe como 

como comunicado, a possibilidade de serem realizadas duas reuniões 

ordinárias da CEP-CAU/SC, tendo em vista que o horário estabelecido, 

das 9h às 17h tem ficado demasiado cansativo. Questionou se há 

previsão orçamentária e justificou que até em virtude das competências 

da CEP-CAU/SC estarem realacionadas diretamente a solicitação dos 

profissionais e empresas seria mais eficiente deliberar mais vezes no 

mês. Comunicou sobre o início do Evento da CEP-CAU/SC da ‘Semana 

do Exercício Profissional’, que iniciou ontem e que o retorno recebido 

dos participantes nesse primeiro dia foi bem positivo. 

 

Responsável Conselheiro Francisco 

Comunicado 

Relato COAF-CAU/SC: O Coordenador da COAF-CAU/SC, 

Conselheiro Francisco Ricardo Klein, comunicou que na reunião da 

COAF-CAU/SC teve a participação da Procuradora do CAU/SC, Isabel 

Leonetti, para esclarecimentos da pauta referente ao pagamento dos 

honorários advocatícios e que a comissão entendeu, após as 

explicações, que o pagamento poderá ser realizado. Depois informou 

que a comissão deliberou sobre processos de reanálise de dívidas de 

profissionais e sobre pedidos de ressarcimentos. Também informou que 

a assessoria da COAF-CAU/SC detalhou os dados financeiros atuais do 

CAU/SC e que houve um superávite na arrecadação apesar da crise de 

2020 acrescentou por não haver muitos gastos econônimos com 

deslocamentos e despesas extras. Informou que a foi solicitada reunião 

extraordinária por conta de não ter sido vencida a pauta da reunião 

ordinária. Falou sobre o orçamento do edital de patrocícnio que a COAF-

CAU/SC possui de R$ 50.000,00, mas que ainda não possui um tema 

definido para esse ano. 

 

Responsável Vice-Presidente Silvya 

Comunicado 

 

Relato Vice-Presidência CAU/SC: O relato da Vice-Presidente, Silvya 

Helena Caprario, foi informar aos presentes que a agenda da Vice-

Presidência não teve atividade nesse período. 



  

  

Responsável Presidente Patricia 

Comunicado 

Relato da Presidência do CAU/SC:  Presidente Patricia comunicou 

sobre o primeiro mês sob nova gestão com a alteração do cargo de 

gerência geral, que assumiu o Sr. Jaime Teixeira Chaves, comunicou 

sobre a alteração do cargo da Asssessoria Especial da Presidência, o 

qual assumiu a Arquiteta e Urbanista Larissa Milioli e da licença saúde 

da Secretaria Bruna Porto Martins ações essas que impactaram no 

andamento das atividades e trâmites do Conselho. Informou que a 

Presidência está se inteirando dos contratos vigentes no CAU/SC e dos 

assuntos das comissões e pediu a colaboração e compreensão de todos 

para os impactos das alterações nos cargos acima mencionados. 

Comunicou também sobre as Gerências que continuam sendo geridas 

conforme a configuração da gestão anterior e que a mudança seria da 

Arquiteta e Urbanista Marina Lemos Lameiras, funcinária de carreira do 

CAU/SC, designada para assumir a Gerência Técnica do CAU/SC.  

 

Responsável Gerente Geral Jaime 

Comunicado 

Relato GERGERAL:  O Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves 

comunicou ao CD-CAU/SC que desde de ontem está havendo 

problemas no site e no SICCAU. Informou que o CAU/BR está ciente e 

tem informado por meio de notas de esclarecimentos a situação, porém 

as notas tem deixado dúvidas quanto ao problema ser no CAU/BR o que 

tem gerado muitas reclamações no CAU/SC. Também disse que, sobre 

a decisão do CAU/BR, envolvendo o cancelamento do reajuste das 

anuidades, está aguardando decisão oficial sobre a devolução dos 

valores, que a princípio deverão ser devolvidos aos profissionais ‘de 

ofício', e que devido a burocracia desse procedimento, poderá gerar 

bastante trabalho aos funcionários e poderá levar um tempo 

considerável até que seja resolvido. Informou que está analisando o 

orçamento do CAU/SC e dos projetos das comissões para poder 

mostrar ao CD-CAU/SC um panorama geral do que se tem disponível, 

do que é orçamento da gestão anterior e o que seria de orçamento 

desse ano. Lembrou ao CD-CAU/SC que esse ano ainda poderá ter a 

necessidade de realizar novo concurso para funcionários e que estão 

organizando o espaço físico para retorno gradual das atividades 

presenciais na sede do CAU/SC.  

  

 

Responsável Assessora da Presidência Larissa 

Comunicado 

 

Relato ASSESP: A Assessora Larissa comunicou que realizou a 

transição do cargo com o ex-Assessor da Presidência, Antonio Couto 

Nunes, na semana do carnaval, sendo um tempo considerado curto mas 

que está aos poucos se inteirando dos assuntos e como são muitos 

assuntos pediu paciência e a compreensão de todos. Informou que 

participou como assessora da CATHIS na reunião ordinária, 

programada conforme calendário e ainda relatou que a assessoria 

também realiza trabalho junto a comunicação e que também houve 



  

  

alteração no quadro de funcionários da terceirizada que presta serviços 

sendo necessária transição. Ressaltou que todas essas mudanças 

ainda aconteceram juntamente com o Evento da Semana do Exercício 

Profissional da CEP-CAUSC e somou-se a isso os problemas no 

SICCAU, mas ressaltou que pretende se inteirar dos assuntos o mais 

breve possível e que está contente em assumir o cargo e poder dar o 

devido apoio de assessoria à presidência. 

 
 

4 

Apresentação dos assuntos extra pauta. 

- 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento da Gestão 2021/2023 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta foi solicitado pela Presidência convocar uma 

Reunião Extraordinária do CD-CAU/SC a ser realizada no dia 10 de 

março das 14h às 18h para tratar especificamente das Câmaras 

Temáticas (14h – 16h) e do Planejamento das ações de 2021 das (16 – 

18h) nesse último ponto estendendo o convite aos coordenadores das 

comissões especiais. A sugestão foi acatada por unanimidade. 

Já, com relação a capacitação para o Planejamento Estratégico, foi 

deliberado pelo CD-CAU/SC por meio da deliberação nº 005/2021. 

 

2 
Regulamentação das reuniões virtuais do CAU/SC – DPOSC nº 
573/2020 

Fonte Plenário CAU/SC 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 006/2021 do CD-

CAU/SC. 

 

3 
Regulamentação do trabalho remoto dos funcionários do CAU/SC 
– DPOSC nº 573/2020 (Origem: Plenário CAU/SC); 

Fonte Plenário CAU/SC 

Apresentação Presidência 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 007/2021 do CD-

CAU/SC. 

 

4 Projeto Câmaras Temáticas 

Fonte CD-CAU/SC 

Apresentação  Presidência 



  

  

Encaminhamento 
Ante à necessidade de um debate maior, o assunto será pautado 
novamente na reunião extraordinária do dia 10 de março. 

 

5 Encaminhamento de denúncia à CEF-CAU/BR 

Fonte CEF-CAU/SC 

Apresentação  - 

Encaminhamento Assunto retirado de pauta. 

 

6 
Manifestação do CAU/SC sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
1.837/2021 que tramita na Câmara Municipal de Florianópolis 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Apresentação  - 

Encaminhamento 

Assunto retirado de pauta e solicitado retorno para CPUA para reanálise 

do tema, ante à retirada do referido projeto da pauta da Câmara de 

Vereadores de Florianópolis. 

 

7 Aprovação da pauta da 113ª Plenária Ordinária do CAU/SC 

Fonte Presidência - CAU/SC 

Apresentação  Presidente Patrícia 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 008/2021 do CD-

CAU/SC. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 03ª Reunião Ordinária da CD-CAU/SC de 30/03/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Eliane De Queiroz Gomes Castro; Francisco Ricardo Klein; 
Gogliardo Vieira Maragno; Rosana Silveira e Silvya Helena Caprario. 

 

 

 

Luiza Mecabô 
Assitente Administrativa 

Secretária da Reunião 
 

 

Considerando o estabelecido no item 1.5 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.  

 

 

 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden                                                            
Presidente do CAU/SC 

 



  

  

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC 

Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Presidente* Patrícia Figueiredo Sarquis Herden - 

Coordenadora - CEP Eliane de Queiroz Gomes Castro X    

Coordenador - COAF Francisco Ricardo Klein X    

Coordenador-adjunto 

- CEF 

Rodrigo Althoff Medeiros X    

Coordenadora - CED Rosana Silveira X    

Vice-presidente Silvya Helena Caprario X    

 

Histórico da votação: 

Reunião CD-CAU/SC: 3ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 30/03/2021 

Matéria em votação: Aprovação da Súmula da 2ª reunião ordinária do CD de 2021 

Resultado da votação: Sim ( 5  ) Não ( 0  ) Abstenções ( 0  ) Ausências ( 0  ) Total ( 5  ) 

* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do 

Regimento Interno CAU/SC. 

Ocorrências: - 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô – 

Assistente Administrativa 

Condutora da Reunião: Patrícia Figueiredo 

Sarquis Herden - Presidente  

 

 


