
  

  

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 29 de junho de 2021 HORÁRIO 08h às 12h40min 

LOCAL Reunião Virtual (via Plataforma Zoom)  

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 08h32min 11h17min 

Francisco Ricardo Klein Coordenador da COAF 08h02min 11h32min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 08h 12h01min 
Patricia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 08h 12h40min 

Rosana Silveira  Coordenadora da CED 08h08min 12h40min 

Silvya Helena Caprario Vice Presidente 08h10min 12h40min 

 

CONVIDADOS 
- 
 

 

Ausências justificadas 

Conselheiros - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros -  

 

ASSESSORIA 

Jaime Teixeira Chaves – Gerente Geral 
Larissa Milioli - Assessora Especial da Presidência 
Fernando Volkmer – Assitente Administrativo 
Patrícia Souza -  Secretária 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 2ª Reunião Extraordinária, da 4ª Reunião 

Ordinária e da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 

 

Encaminhamento 
Aprovadas as súmulas da 2ª Reunião Extraordinária, da 4ª Reunião 
Ordinária e da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. Encaminhem-
se para publicação. 

 

Comunicações 

 

Responsável Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

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

Gogliardo, fez um comunicado sobre um tema relacionado a comissão, 

que diz respeito ao recebimento pelo CAU/SC da decisão judicial pelo 

registro do egresso do curso EAD.  

Comunicou, também, que através da colega e Conselheira Suplente 

Anne recebeu a notícia de uma divulgação do lançamento de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo e também de cursos de Direito por uma 

Universidade do Oeste do Estado, onde as aulas ocorreriam somente 

no fim de semana (sextas-feiras e sábados) e com duração de apenas 

4 anos. 

 



  

  

Responsável Vice Presidente Silvya Helena Caprario  

Comunicado 

Relato COAF-CAU/SC A Vice Presidente e Coordenadora adjunta da 

COAF CAU/SC, Conselheira Silvya, informou que na reunião da COAF 

houve a apresentação do relatório por parte do gerente da GERAF que 

também fez uma apresentação do IV Encontro Nacional da COA-

CAU/BR, evento este designado para os Conselheiros, mas a 

participação ocorreu pelo Gerente Geral Jaime e o Gerente da Geraf 

Filipe. Informou que o gerente Filipe também fez uma apresentação do 

relatório administrativo financeiro do mês de junho que já teve acesso 

na Plenária. Mencionou que dos quatro pontos de pauta, dois foram 

analisados e dois não foram analisados na reunião por falta de 

documentação necessária.  

A Deliberação 09/2021 da COA com a proposta de alteração da 

resolução do CAU/BR nº 104, onde já tinha ocorrido a análise dessa 

deliberação e já havia sido acatada às contribuições, foi aprovada. O 

item 5.2 de pauta, referente as alterações da portaria 06/2017 com as 

substituições temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamento, 

e que teve a participação da Conselheira Carla Back, foi apovada. 

Informou que o item de pauta que trata da Análise dos Processos 

Administrativos da COAF não houve nunhum processo para análise e o 

item de pauta que trata da reprogramação orçamentária não houve 

análise por falta de documentação necessária. Como extra pauta, a 

criação de uma função gratificada foi aprovada e segue para o Plenário. 

Sobre a reunião da Comissão CTP, relatou que a reunião foi bem 

produtiva e nela se conseguiu definir o calendário das próximas 

reuniões. Mencionou que o plano de trabalho avançou e que os 

trabalhos realizados pelas comissões anteriores serão atualizados. 

 

Responsável Conselheira Eliane De Queiroz Gomes Castro 

Comunicado 

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

Eliane, comunicou que tomou a vacina da Covid e não se sentiu bem e, 

por isso, atrasou um pouco para entrar na reunião. Sobre a CEP-

CAU/SC, informou que o planejamento foi aprovado e que não teve 

nenhum contratempo no momento. Mencionou que estão com alguns 

assuntos do CAU/BR que não entenderam bem e citou como exemplo 

as normativas novas da RRT e que por isso serão solicitados 

esclarecimentos. Também relatou dificuldades sobre o enquaeramento 

dos serviços de drenagens e solicitaram para o CAU/BR instruções à 

respeito.  

 

Responsável Conselheira Rosana Silveira 

Comunicado 

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

Rosana, relatou fluxo normal da comissão. Admissibilidades, relatos e 

votos. Debateram sobre o êxito da plenária extraordinária de julgamento 

de processos éticos e acredita que devem realizar mais vezes, de 

repente a cada dois meses. 

 

Responsável Presidente Patricia Figueiredo Sarquis Herden 



  

  

Comunicado 
 

Relato da Presidência do CAU/SC: Presidente Patricia comunicou ao 
CD-CAU/SC que o maior destaque seria a reunião que o CAU/BR 
solicitou com os presidentes de CAUs. O gerente Jaime participou da 
reunião a convite da presidente. Nessa reunião foi apresentado o 
resultado da oficina que iniciou nos cem primeiros dias do mandato 
desta gestão do CAU/BR e que ocorreu a sua entrega. A oficina tratava  
dos assuntos do CSC – Centro de Serviços Compartilhados que engloba 
o SICCAU. Na ocasião, o profissional Márcio, que assumiu esse setor, 
apresentou esses resultados. Os CAUs das UFs são divididos em três 
grupos: CAUs grandes, que engloba São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 
de Janeiro, Paraná, Minas Gerais  e Santa Catarina; o grande bloco de 
CAUs  intermediários, que conseguem apenas pagar a sua conta; e os 
CAUs pequenos que não se pagam, pois precisam dos aportes dos 
CAUs grandes para se manterem. Então foi apresentada a conta para 
“consertar” o SICCAU que deve ser de mais ou menos 3 milhões de 
aporte em 2021, na tentativa de se promover a reprogramação 
orçamentária desta forma. A primeira reunião ocorreu por blocos  com 
os CAUs grandes. Alguns dos presidentes já faziam parte desse grupo 
de trabalho. A reunião com os CAUs intermediários não ocorreu e na 
última reunião plenária do CAU/BR, ao se analisar a proposta de 
reprogramação orçamentária com este aporte, um conselheiro federal 
pediu vista do processo, sobre o argumento de não estar clara a 
destinação desses recursos, sendo que o processo deverá voltar à 
pauta na próxima reunião plenária do CAU/BR. 
Sobre a questão questão de aporte de recursos ao SICCAU, informou 
que acredita que tudo o que se tratar de nova implementação deve ser 
feita em um outro momento. Primeiro corrigir o que está errado para 
depois fazer uma nova implementação. 
Em relação a questão das EADs, informou que houve uma reunião 
relâmpago e nessa reunião externou que não tem como não pensar 
numa acreditação dos cursos tipo exame da OAB, uma construção a 
longo prazo, mas que tem que iniciar em algum momento, para poder 
coibir a existência de cursos de arquitetura e urbanismo de baixa 
qualidade.  

 

4 

Apresentação dos assuntos extra pauta. 

- Edital 01-2021 - Chamamento Público para Patrocínio de Projetos; 
- Proposta do IAB-SC de Acordo de Cooperação para Patrocínio 
Financeiro da IV Bienal de Arquitetura de SC  
- Congresso UIA  
 

 

ORDEM DO DIA 

 

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

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden  

Encaminhamento 

Como encaminhamento foi agendada uma reunião extraordinária do CD 

a ser realizada no dia 13 de julho de 2021, no período das 9h30 às 

11h30, com pauta única para apresentação da porposta sobre o retorno 

presencial às atividades. A Presidente Patricia e o Gerente Jaime irão 

participar da reunião prévia com o GT. 

 



  

  

2 
Recomendação sobre projetos de lei que visem alterar o Plano 
Diretor de Florianópolis (CPUA-CAU/SC); 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
Houve um consenso por todos os Conselheiros que o assunto deve ser 

encaminhado para a pauta da próxima Reunião Plenária. 

 

3 
Pleito Comitê de Empregados 2021-2022; 

Fonte Comitê de Empregados do CAU/SC 

Apresentação Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia fez um relato  da reunião que teve com os 

funcionários sobre as reinvidicações. Os funcionários ainda devem se 

reunir e eventualmente se manifestarão sobre o assunto. Ainda está se 

analisando os impactos da concessão do reajuste, considerando a atual 

inflação, sendo que na próxima reunião o conselho diretor 

provavelmente poderá se encaminhar a finalização desse processo de 

negociação.  A Presidente informou que em outubro será discutido o 

formato de expediente de final de ano, com a possibilidade de se adotar 

um revezamento de funcionários nas semanas do Natal e de Ano Novo.  

 

4 Ofício CAU/BR - Eleições CAU; 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

Como encaminhamento o assunto deverá ser colocado na pauta da 
próxima Reunião Plenária com as compilações das informações para 
ser colhida eventuais sugestões para posterior despacho para o 
CAU/BR. 

 

5 
Nota da Rede de Controle sobre a proposta de Emenda à 
Constituição Estadual - ALESC 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
Como encaminhamento será solicitado parecer do jurídico para ser 
tratado como item de pauta da próxima Reunião Plenária.  

 

6 
Homologação da Pauta da 116ª Reunião Plenária Ordinária e da 13ª 
Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC; 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
Os encaminhamentos foram realizados por meio das Deliberações nº 
020/2021 e nº 021/2021 do CD-CAU/SC. 

 
 

7 Pauta da 117ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC; 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 



  

  

Encaminhamento 
A presidente Patrícia apresentou a proposta de pauta, mas, devido ter 
se passado do horário e ficado sem quórum, a pauta será enviada para 
convocação e referendada na próxima reunião.  

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Edital 01-2021 de Chamamento Púiblico para Patrocínio de Projetos  

Fonte Presidente 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
O encaminhamento foi realizado por meio da Deliberação nº 022/2021 

do CD-CAU/SC. 

 

2 
Proposta do IAB de Acordo de Cooperação para Patrocínio 
Financeiro da IV Bienal de Arquitetura de Santa Catarina 

Fonte Presidente 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento O assunto foi postergado para a próxima reunião. 

 

3 Evento UIA 

Fonte Presidente 

Apresentação  Presidente - Patricia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

Os conselheiros propuseram que o Plenário aprecie a proposta de 

pagamento das inscrições no Congresso UIA para todos os membros 

de órgãos do CAU/SC, titular e suplente, incluindo a conselheira federal 

titular e suplente. No caso do CEAU-CAU/SC, para o membro 

representante de cada entidade. 

O encaminhamento foi realizado por meio da Deliberação nº 023/2021 

do CD-CAU/SC 

 
Esta Súmula foi aprovada na 7ª Reunião Ordinária da CD-CAU/SC de 03/08/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Francisco Ricardo Klein; Gogliardo Vieira Maragno e Silvya 
Helena Caprario. 

 

 
Fernando Volkmer  

Assitente Administrativo 
Secretário 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 

 


