
  

  

SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 01 de junho de 2021 HORÁRIO 09h05min às 12h45min 

LOCAL Reunião Virtual (via Plataform Zoom)  

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 10h05min 12h45min 

Francisco Ricardo Klein Coordenador da COAF 09h05min 12h45min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 09h05min 11h30min 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 09h05min 12h45min 

Rosana Silveira  Coordenadora da CED 09h11min 12h20min 

Silvya Helena Caprario Vice Presidente 09h05min 12h45min 

 

CONVIDADOS 
Coordenador da CATHIS, Maurício André Giusti; 
Coordenadora da CPUA Janete Sueli Krueger; 
Coordenador Adjunto da CPUA Rodrigo Althoff Medeiros 

 

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 2ª Reunião Extraordinária e da 4ª Reunião 

Ordinária do Conselho Diretor 

 

Encaminhamento 
As Súmulas da 2ª Reunião Extraordinária e da 4ª Reunião Ordinária, do 
serão encaminhadas novamente na próxima reunião para votação.  

 

Comunicações 

 

Responsável Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Relato CEF-CAU/SC: O Coordenador da CEF-CAU/SC, Conselheiro 

Gogliardo, informou que chegou da coordenação da CEF-CAU/BR 

orientações sobre procedimentos relacionados a registro de novos 

cursos e também sobre homologação de novos títulos de engenharia de 

segurança do trabalho e fazendo um comparativo com os 

procedimentos adotados aqui em Santa Catarina. Comunicou ainda que 

será realizada uma reunião extraordinária para tratar da premiação 

acadêmica, projeto da CEF-CAU/SC e como, em virtude da pandemia, 

não houve premiação no ano passado, pretende-se realizar as duas 

premições nesse ano. Nesse sentido o coordenador, solicitou que fosse 



  

  

revisto o orçamento destinado ao projeto para que atenda as duas 

edições previstas. 

 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti 

Comunicado 

Relato CPUA-CAU/SC O Coordenador da CATHIS-CAU/SC, 

Conselheiro Maurício,  informou que houve a entrega final dos vídeos 

de curso de ‘Capacitação em ATHIS’ e que a comissão está 

programando um evento de lançamento no dia 20 de agosto. A 

comissão está em conversa com o CAU/BR para ver a possibilidade de 

ampliar o evento realizando conjuntamente. A comissão segue tratando 

dos outros projetos.  

 

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 relatos e votos; a revisão do formato do projeto da 

comissão ‘Mudança de Paradigma’ pois a comissão verificou que o 

formato de lives não atende a necessidade e estão elaborando 

pequenos informativos para orientar os profissionais. Além disso, a 

comissão está estudando o formato da Plenária exclusiva de processos 

éticos. 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 

Relato CPUA-CAU/SC: O Coordenador Adjunto da CPUA-CAU/SC, 

Conselheiro Rodrigo, relatou os itens de pauta tratados na reunião. 

Destacou o ponto de pauta sobre a Decisão do STJ sobre afastamento 

de cursos d’águas em áreas urbanas, que é uma decisão pela 

aplicabilidade do Código Florestal sobrepondo a legislação municipal de 

parcelamento do solo e de áreas urbanas consolidadas e afastamento 

de APP. A principal crítica, segundo o conselheiro, é que a legislação 

referente ao código florestal não está bem escrita e que tem caráter 

retroativo. A CPUA-CAU/SC está preparando uma manifestação sobre 

esse assunto.   

 

Responsável Conselheiro Francisco Ricardo Klein 

Comunicado 

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

Conselheiro Francisco, relatou que a reunião da COAF-CAU/SC houve 

problemas técnicos com relação ao sinal da internet, tendo que ser 

suspensa a reunião. Será marcada extraordinária para o dia 08 de junho 

para tratar os assuntos que ficaram pendentes. Complementou 

informando sobre a participação na COA-Sul que a princípio entendeu 

que era uma reunião enxuta, com pontos de pauta definidos e objetivos, 

mas quando entrou na reunião havia muitos estados participando o que 

tornou a reunião longa e com assuntos que não estavam relacionados 

diretamente ao CAU. Como havia outro compromisso de trabalho 

agendado, retirou-se da reunião além de sentir-se desprestigiado. 



  

  

 

Responsável Presidente Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 

 

Relato da Presidência do CAU/SC:  Presidente Patricia comunicou ao 
CD-CAU/SC que no decorrer do mês houve reunião do Fórum dos 
Presidentes e a primeira reunião do Grupo de Trabalho Mercado e 
Relações Internacionais. Apresentou o acordo do CAU/SC com o Fórum 
BIM Brasil, e relatou que houve bastante interesse dos participantes. 
Acredita que o assunto deve avançar a nível nacional. Participou da 
Plenária ampliada do CAU/BR que foi realizada na última sexta-feira e 
informou que o CAU/BR está conjecturando a possibilidade de os 
Presidentes dos CAU/UFs participarem de alguma forma de votação. 
Foi pautado, na reunião, a questão do SICCAU; apresentado o novo 
gerente responsável pela demanda do SICCAU. A Presidente Patricia 
se pronunciou na reunião solicitando uma alternativa ao registro de 
responsabilidade técnica ao CAU/BR, pois acredita ser importante uma 
alternativa ao profissional quando o sistema está colapsado. Ainda 
acrescentou sobre a participação na COA-Sul, que contou com a 
participação de vários estados, e muito do que foi debatido no encontro 
está relacionado a sistemas e que assim como o CAU/SC vem 
ampliando a utilização da plataforma ‘Teams’, não somente como meio 
de realizar reuniões mas como meio mais eficiente de comunicação, o 
CAU/SP e outros CAU/UFs também estão utilizando essa ferramenta. 
Em complemento ao relato do coordenador da COAF, conselheiro 
Francisco, sobre a COA-Sul, sugeriu que fosse organizado um encontro 
da COA/Sul por Santa Catarina com a sugestão da RRT pré-paga e com 
pauta objetiva. 

 

4 

Apresentação dos assuntos extra pauta. 

- Pleito Comitê dos Empregados 2021 – 2022; 
- Premiação Acadêmica CAU/SC; 
- Minuta de ACT – CAU/SC – CINCATARINA; 
- Proposta de Criação da Câmara Temática BIM; 
- Solicitação ODS; 
- Ofício CAU/BR – Eleições CAU; 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Suspensão das atividades presenciais e home office do CAU/SC 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

A Presidente Patricia iniciou o debate sobre o tema explicando aos 

presentes sobre a necessidade de avançar sobre o retorno dos 

funcionários à atividade presencial. Como, segundo a Presidente, não 

há indicativos de quando a pandemia irá ser contornada e como muitos 

CAU/UFs já retornaram a um sistema híbrido, acredita que o CAU/SC 

pode avançar realizando algumas comissões na sede, pois informou 

que o CAU/SC já adquiriu equipamentos para realização de 

videoconferência podendo realizar comissões no sistema híbrido. O 

Conselheiro Gogliardo salientou que as condições sanitárias não são 

muito favoráveis, mas acredita que, cuidadosamente, o CAU/SC deve 

retomar ao trabalho presencial de algumas atividades. Sugeriu que seja 



  

  

criado um cronograma ou listagem das atividades as quais o retorno 

seja mais urgente. Como exemplo sugeriu uma listagem do que é 

essencial e necessário presencialmente; seguido do que é desejável e 

por fim do que poderia retornar mais a frente. A partir disso, sugeriu 

verificar a quantidade de pessoas a ocupar o espaço; os protocolos 

sanitários das atividades que demandam urgência; dividir os 

funcionários entre grupo de risco com comorbidades e pessoas 

vacinadas para distribuir as atividades. E por fim, propõe que o CAU/SC 

começe a analisar cenários para o retorno. A Vice-Presidente Silvya se 

manifestou concordando com as sugestões do Conselheiro Gogliardo e 

acredita que a situação deve ser enfrentada e as atividades devem 

retornar, com muito cuidado, respeitando os protocolos. Lembrou a 

todos que a vida ‘lá fora’ já retornou ao normal faz tempo, sendo 

necessário um retorno gradual às atividades. Sugeriu criar um grupo de 

trabalho atualizado dos funcionários e com a participação dos 

conselheiros pois acretida que os conselheiros podem contribuir nas 

questões que envolvem o retorno e os protocolos de segurança. 

Conselheiro Maurício se manifestou concordando com a fala da 

Conselheira Silvya e apesar de estar ciente que o espaço na sede é 

limitado acredita que os funcionários já permaneceram muito tempo em 

Home Office sendo importante um retorno gradual, principalmente na 

sede do CAU/SC. O Conselheiro Francisco demonstrou preocupação 

com as condições de trabalho dos funcionários em casa e também com 

futuras ações trabalhistas dos funcionários do CAU/SC com relação a 

doenças causadas por problemas de ergonomia. Com relação as 

comissões, sugeriu locação da espaço como hotéis e auditórios para as 

reuniões para que possam ser respeitados os protocolos de 

distanciamento. Conselheira Eliane se manifestou a favor do retorno em 

julho, concordando com a colocação do Conselheiro Francisco sobre 

possíveis ações trabalhistas relacionadas a ergonomia e citou como 

exemplo, prefeituras do estado de Santa Catarina em essas ações 

trabalhistas já ocorreram, fazendo com que a prefeituras voltassem ao 

trabalho presencial. Acredita na necessidade de o CAU/SC fazer um 

plano para o retorno. Com relação aos conselheiros, sobre as reuniões 

de comissão presenciais, concorda com a sugestão do Conselheiro 

Francisco sobre a locação de espaço como hotéis, inclusive citando 

hotéis que considera com espaços confortáveis e que atendem a 

necessidade de distanciamento. Como encaminhamento, foi marcada 

reunião extraordinária a ser realizada no dia 09 de junho, das 14h as 

17h, a convidar o grupo de trabalho que elaborou as diretrizes do 

protocolo e o CD-CAU/SC. 

 

2 
Proposta da ABRECON 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidência 



  

  

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 017/2021 do CD-

CAU/SC. 

 

3 
Evento - Ciclo de Debates Mulheres Inclusivas 

Fonte Presidência 

Apresentação Presidência 

Encaminhamento 

Sobre esse assunto o CAU/SC recebeu convite do CAU/BR para 

participar e apoiar o evento II Ciclo de Debates ‘Mulheres na Arquitetura 

– Cidades Inclusivas para Mulheres’ até março de 2022 inclusive 

realizando uma estapa do ciclo em Santa Catarina. Como sugestão de 

encaminhamento, sugeriu-se levar à Plenário para convidar 

conselheiras a participarem e apoiarem a inciativa. 

 

4 Pauta da 116ª Plenária Ordinária do CAU/SC 

Fonte COAF-CAU/SC 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

Foram elencados os seguintes assuntos para a 116ª plenária: 
- Proposta de Alteração da Deliberação Plenária do CAU/SC nº42/2015, 
que trata sobre a aplicação do salário mínimo profissional (Origem: 
Deliberação nº 022/2021-CEP-CAU/SC); 
- Solicitação de apoio institucional da ABRECON; 
- Minuta de Acordo de Cooperação - CAU/SC e CINCATARINA; 
- Proposta de instauração da Câmara Temática de BIM (Origem: 
Presidência-CAU/SC); 
- Manifestação sobre a instauração de processos ético-disciplinares em 
razão de inadimplência de anuidade (Origem: Deliberação nº 017/2021-
CED-CAU/SC); 
- Projeto de Lei Complementar nº 55/2021 – Enquadramento de 
Arquitetos e Urbanistas como Microempreendedores Individuais (MEIs) 
(Origem: Deliberação nº 028/2021-CPUA-CAU/SC); 
- Evento - Ciclo de Debates Mulheres Inclusivas (Origem: Presidência-
CAU/SC) 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Pleito Comitê dos Empregados 2021 - 2022 

Fonte Funcionários CAU/SC 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

Foi apresentado o Ofício recebido do Comitê de Empregados de 2021 

– 2022 com as propostas aprovadas pelos funcionários do CAU/SC. O 

Gerente Geral explicou o histórico e como é o trâmite desse assunto, 

que trata-se de uma negociação e cabe ao CD-CAU/SC conduzir da 

forma que achar melhor. Como o documento foi disponibilizado somente 

um dia antes dessa reunião na Intranet, como encaminhamento, optou-

se por ler detalhamente o documento na próxima reunião extraordinária 

do CD-CAU/SC a ser realizada no dia 09 de junho. 

 



  

  

2 Premiação Acadêmica CAU/SC 

Fonte CEF-CAU/SC 

Apresentação  Coordenador da CEF-CAU/SC 

Encaminhamento 

Conselheiro Gogliardo contextualizou aos membros do CD que será 

realizada, neste ano, as duas premiações do projeto da CEF-CAU/SC 

‘Premiação Acadêmica’ que, em virtude da pandemia, não houve 

premiação no ano passado. Sendo assim o coordenador solicitou o 

apoio desse conselho para que fosse revisto o orçamento destinado ao 

projeto e atenda as duas edições previstas. Esse Conselho, por 

unanimidade, apoiou a revisão do orçamento. 

 

3 Minuta de ACT – CAU/SC - CINCATARINA 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 018/2021 do CD-

CAU/SC. 

 

4 Proposta de Criação da Câmara Temática BIM 

Fonte Presidência  

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 019/2021 do CD-

CAU/SC. 

 

5 Solicitação ODS 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

Foram apresentados os ODS para o CD-CAU/SC e questionado se esse 

Conselho entende como relevante a participação no Movimento ODS 

sendo que, para fazer parte, precisa cumprir uma séria de requisitos 

além de contribuição financeira. O CD-CAU-SC entendeu, por maioria, 

que precisa se aprofundar no assunto sendo solicitado a assessoria 

especial mais informações e um possível contato com o Movimento 

ODS-CAU/SC. 

 

6 Ofício CAU/BR – Eleições CAU 

Fonte Presidência  

Apresentação  Presidência 

Encaminhamento 

Foi recebido ofício do CAU/BR solicitando contribuições dos CAU/UFs 

sobre o processo eleitoral. A Presidente questionou ao CD-CAU/SC se 

os Conselheiros teriam contribuições e que poderiam ser encaminhadas 

até a próxima reunião do Conselho Diretor.  

 

7 
Solicitação de apoio do Conselheiro Newton Marçal Santos para 
situação de emergência no meio oeste catarinense 

Fonte Presidência  

Apresentação  Presidência 



  

  

Encaminhamento 

Foi solicitado apoio do CD-CAU/SC para que pudesse intervir junto aos 

órgãos competentes para que fosse dada atenção a situação da região 

do meio oeste catarinense que está há 82h sem energia elétrica. Como 

encaminhamento, será realizada nota na comunicação do CAU/SC 

chamando atenção da mídia para o ocorrido. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 6ª Reunião Ordinária da CD-CAU/SC de 29/06/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Francisco Ricardo Klein, Gogliardo Vieira Maragno, 
Rosana Silveira, Silvya Helena Caprario. 

 

 

 

Luiza Mecabo 
Assistente 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 

 
 

 

 
 

 


