
  

  

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 26 de outubro de 2021 HORÁRIO 08h33min às 11h42min 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 08h 11h42min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 08h33min 11h17min 

Henrique Rafael De Lima 
Coordenador Adjunto 
da CED 

08h33min 11h42min 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 08h 11h42min 

Silvya Helena Caprario 

Vice-Presidente, 
Coordenadora Adjunta 
da COAF-CAU/SC e 
Coordenadora da CTP-
CAU/SC 

08h 11h42min 

 

CONVIDADOS Conselheiro Maurício André Giusti – Coordenador da CATHIS-CAU/SC 
 

Ausências justificadas 

Conselheira Rosana Silveira, Coordenadora da CED-CAU/SC 

Justificativa Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 19 de 
outubro de 2021, às 17h52min).  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Francisco Ricardo Klein, Coordenador da COAF-CAU/SC. 
 

ASSESSORIA 
Jaime Teixeira Chaves – Gerente Geral 
Pery Roberto Segala Medeiros  – Assessor Especial da Presidência 
Bruna Porto Martins  – Secretária 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor 

 

Encaminhamento 

A Súmula da 9ª Reunião Ordinária, do dia 28 de setembro de 2021 foi 
aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com ausência do 
Conselheiro Francisco Ricardo Klein e após, encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicações 
 

Responsável Conselheira Silvya Helena Caprario 

Comunicado 

Relato COAF-CAU/SC: A Coordenadora Adjunta da COAF-CAU/SC, 

Conselheira Silvya Helena Caprario, informou que na última reunião da 

comissão foi apresentada e discutida a questão do orçamento e feito o 

acompanhamento dos trâmites do Edital de Chamada Pública nº 

01/2021. Disse que o Gerente Administrativo e Financeiro Filipe 

detalhou o orçamento e que a Conselheira Carla Back trouxe a questão 

da efetivação dos projetos pensados.  
 
 
 



  

  

Responsável Conselheira Silvya Helena Caprario 

Comunicado 

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

Silvya Helena Caprario, comunicou que provavelmente no dia 03 de 

novembro de 2021 será realizada reunião para avaliação do laudo do 

imóvel relacionado à questão da cessão pública para a nova sede do 

CAU/SC.  
 

Responsável Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

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

Gogliardo Vieira Maragno, informou que a última reunião da comissão, 

previamente agendada para o dia 21 de outubro de 2021, não ocorreu, 

portanto foi reagendada para 28 de outubro de 2021.  
 

Responsável Conselheira Eliane De Queiroz Gomes Castro 

Comunicado 

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

Eliane De Queiroz Gomes Castro, disse que a última reunião da 

comissão, previamente agendada para o dia 19 de outubro de 2021, não 

ocorreu devido à falta de quórum e comunicou que a reunião foi 

reagendada para o dia 29 de outubro de 2021. Após, informou sobre a 

realização da “VI Reunião CEP-SUL”, realizada no dia 15 de outubro de 

2021 e destacou que estava sendo elaborado documento à CEP-

CAU/BR no qual será solicitada permissão para um estudo a respeito 

das normativas relacionadas às atribuições profissionais. Disse que o 

documento será assinado em conjunto pela CEP-CAU/SC, CEP-

CAU/PR e CEP-CAU/RS. 
 

Responsável Conselheiro Henrique Rafael De Lima 

Comunicado 
Relato CED-CAU/SC: O Coordenador Adjunto da CED-CAU/SC, 

Conselheiro Henrique Rafael De Lima, disse que na última reunião da 

comissão foi dado andamento a vários processos éticos.   
 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti 

Comunicado 

Relato CATHIS-CAU/SC: O Coordenador da CATHIS-CAU/SC, 
Conselheiro Maurício André Giusti, disse que havia cento e um projetos 
inscritos no Concurso  Público Nacional de Projeto de Arquitetura em 
Habitação de Interesse Social. Após, relatou que a comissão teve uma 
surpresa quanto a uma demanda do CAU/BR (Anteprojeto de Resolução 
de criação do Fundo de ATHIS), ressaltando que a proposta veio com 
uma construção já delimitada, sendo que pela data de recebimento da 
demanda (um dia antes da reunião da comissão), não houve tempo hábil 
para discussão do assunto. Falou que seria importante encaminhar ao 
Plenário do CAU/SC para discussão interna. O Assessor Pery explicou 
que a proposta do Anteprojeto tratava de aporte anual oriundo da 
destinação de 0,5 % (meio por cento) dos valores de arrecadação com 
anuidade.  

 

Responsável Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 
 

Relato da Presidência do CAU/SC: A Presidente Patrícia relatou sobre 
sua participação no Evento Comemorativo do Cinquentenário da AEAO, 
realizado no dia 20 de outubro de 2021, do qual o Conselheiro Maurício 
Giusti também participou. Acrescentou que também estavam presentes 
o Presidente do CREA-SC, Presidente da MUTUA e lideranças da 



  

  

região. Expôs que também fez visitas institucionais em Chapecó/SC, no 
dia 21 de outubro de 2021. Após, relatou que proferiu palestra no evento 
“Habita Floripa 2021”, no dia 18 de outubro de 2021 e que a “marca” da 
gestão do CAU/SC (2021/2023) será de reaproximação com o CREA-
SC. Comunicou que no Fórum de Presidentes existe um movimento a 
parte de alguns CAU/UF que estão realizando ações em parceria, 
ressaltando que o CAU/MT convidou o CAU/SC a somar na campanha  
do “Dia do Arquiteto”, de valorização profissional. Por fim, explicou que 
o CAU/SC “ganharia” a campanha pronta e colocaria sua logo, e em 
contrapartida, quando o CAU/SC tiver uma campanha relevante pronta, 
também concederia aos demais Conselhos parceiros. Disse que 
colocaria a campanha no grupo de WhatsApp para que os conselheiros 
do CAU/SC pudessem dar seus feedbacks.  

 

4 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta. 

Foram apresentados os assuntos da pauta e incluídos dois itens extra 
pauta, conforme segue:  
-  Anteprojeto de Resolução de criação do Fundo de ATHIS. 
- Simplificação do processo de análise por parte dos jurados nos 
concursos. 

 

ORDEM DO DIA 
 

1 Apresentação do Planejamento CAU/SC 2022. 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia explicou que o Planejamento CAU/SC 2022 foi 

resultado das oficinas e da discussão realizada na última Reunião 

Plenária Ordinária,destacando que precisaria ser encaminhado ao 

CAU/BR. Disse que havia uma discussão relativa a um maior aporte ao 

Centro de Serviços Compartilhados – CSC e que esse aumento foi 

questionado ao CAU/BR, sendo que o CAU/SC ainda não havia 

recebido resposta. O Gerente Jaime sugeriu para talvez na próxima 

reunião realizar um levantamento de ideias a fim de planejar os projetos 

o quanto antes. A Presidente Patrícia sugeriu já iniciar as discussões 

acerca do Congresso Itinerante em 2021 e trazer para a próxima reunião 

do Conselho Diretor um “esboço” relativo ao assunto.  

 

2 Pauta da 121ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC.  

Fonte Presidência 

Apresentação Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

O Gerente Jaime apresentou a pauta aos presentes. Foram elencados 
os seguintes assuntos para a 121ª Plenária: 
 
-  Anteprojeto de Resolução do CAU/BR que cria o Fundo de ATHIS dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(origem: CAU/BR); 
- Construção da Agenda Política do CAU/SC (origem: CD e PRES-
CAU/SC); 
- Cessão de imóvel do Governo do Estado (origem: CTP-CAU/SC); 
- Termo de Parceria com outros CAU/UF; 
- Dia do Arquiteto e Urbanista. 



  

  

Após análise, foi deliberado por aprovar a pauta da 121ª Reunião 

Plenária do CAU/SC, a ser realizada em 12 de novembro de 2021, de 

forma virtual, das 09h às 16h e por encaminhar a deliberação à 

Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 

036/2021 – CD – CAU/SC). 

 

3 Ofício circular nº 058/2021 CAUBR – Agenda Política.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia informou que até o presente momento não haviam 
sido encaminhadas contribuições dos Conselheiros acerca do assunto 
e relembrou que o ofício se tratava de solicitação de aproximação com 
os políticos do estado de Santa Catarina. A Conselheira Silvya ressaltou 
a importância de tratar sobre Salário Mínimo Profissional no estado de 
Santa Catarina e ATHIS. A Presidente Patrícia solicitou que a 
Conselheira Silvya encaminhasse as sugestões ao e-mail da Assessoria 
Especial. Foi definido como encaminhamento que o Assessor Especial 
Pery solicitasse as contribuições por meio do grupo de WhatsApp e que 
a Secretaria do CAU/SC também solicitasse por e-mail, estabelecendo 
como prazo para envio 10 de novembro de 2021, para que as sugestões  
fossem apreciadas na 121ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 12 de 
novembro de 2021.   

 

4 Apresentação GERFISC.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Gerente de Fiscalização Leonardo Vistuba Kawa 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia contextualizou que esta apresentação foi 
solicitada em virtude de vários conselheiros questionarem a eficiência 
da Fiscalização do CAU/SC. Em seguida, o Gerente de Fiscalização 
Leonardo apresentou a equipe de fiscalização e o que a Gerência de 
Fiscalização faz. Também mostrou quais são as infrações que ocorrem 
com maior frequência, aplicáveis ao exercício profissional, além de 
como a GERFISC inicia suas ações (denúncia, diligências  e rotinas), 
apresentando os números relativos até setembro de 2021. Em seguida 
apresentou gráfico de documentos da fiscalização x UFs – Panorama 
Nacional, ressaltando que Santa Catarina é o segundo estado com 
maior número de documentos de fiscalização e o quinto com maior 
número de denúncias recebidas (dados relativos ao ano de 2020). Após, 
mostrou os números relativos às denúncias recebidas  e gráficos 
demonstrativos da evolução da fiscalização, no qual constam os 
números de relatórios de fiscalização registrados no SICCAU: ano de 
2017 (597); ano de 2018 (599); ano de 2019 (858); ano de 2020 (2.073); 
ano de 2021 – até setembro (1.256). Logo após, destacou a 
reestruturação da GERFISC em 2019, fato que resultou em avanços tais 
como: melhoria na divisão das tarefas; implementação de softwares 
para gerenciamento de demandas; tratamento padronizado das 
demandas; estabelecimento de metas. Também falou sobre a 
implantação do Painel Integrado no setor em janeiro de 2020, para 
melhoria de gestão de processos e destacou que o Plano de 
Fiscalização Estadual foi um dos marcos na Fiscalização, sendo que o 
CAU/SC foi um dos primeiros a contar com este Plano. Ao final, expôs 
as novas rotinas do Plano de Fiscalização, desafios, projeções e o  



  

  

cenário atual de atribuições na GERFISC. Por fim, falou que com a  
Resolução 198 CAU/BR algumas atividades poderiam passar a serem 
exercidas na figura do Auxiliar de Fiscalização (novo cargo), destacando 
que esse cargo poderia contribuir para a ampliação das ações de 
fiscalização.        

 

5 Calendário de final de ano.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia apresentou a deliberação referente ao assunto, 
com proposta de calendário para o final de ano no CAU/SC. 
 
Foi deliberado por: 
 
- Aprovar o calendário de expediente de final de ano do CAU/SC nos 
seguintes termos: 

a) Dias 24 e 31 de dezembro – sem expediente; 
b) Dias 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro - expediente em regimente 

de plantão virtual, organizado pelos gestores das áreas, para 
 prevenir ou atender situações emergenciais ou urgentes durante     
o referido período. 

- Encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para providências 

cabíveis. (Deliberação nº 038/2021 – CD – CAU/SC). 

 

6 Apoio Institucional do BIM CREA SC.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia explicou que em consonância com o movimento 
de simplificação dos apoios institucionais, o assunto estava sendo 
trazido para o Conselho Diretor chancelar o apoio ao evento. Explicou 
que ainda estavam sendo discutidos alguns detalhes e que o CAU/SC 
estava tentando agendar reunião para sanar dúvidas. Foi deliberado por 
aprovar a concessão de apoio institucional para o “3º Congresso BIM 
CREA-SC” e encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para 
providências cabíveis. (Deliberação nº 037/2021 – CD – CAU/SC). 
  

 

EXTRA PAUTA 
 

1 Anteprojeto de Resolução de criação do Fundo de ATHIS. 

Fonte CATHIS-CAU/SC 

Apresentação  Assessor Especial da Presidência Pery Roberto Segala Medeiros 

Encaminhamento 

O Assessor Pery explicou que se tratava de Anteprojeto de Resolução 

proposto pelo CAU/BR, o qual prevê a criação do Fundo de ATHIS dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF). Disse que a documentação foi recebida um dia antes da 

reunião da CATHIS-CAU/SC – 20 de novembro de 2021 (fato que 

impossibilitou análise detalhada do assunto) e que algumas questões 

trouxeram preocupação. Destacou que foi concedido prazo exíguo para 

contribuições dos CAU/UF: 12 de novembro de 2021 e que a CATHIS-

CAU/SC elaborou deliberação sobre o tema. Após, explicou mais 

detalhadamente sobre o assunto, destacando alguns pontos do 



  

  

Anteprojeto de Resolução. Em seguida expôs que a CATHIS-CAU/SC 

deliberou por manifestar-se contrário, na forma apresentada e nos 

prazos estabelecidos, à criação do fundo caso não haja ampliação do 

prazo para análise nas esferas internas e debate em plenário do 

CAU/SC e por solicitar  ao CAU/BR a ampliação do prazo de 12/11/2021 

para 12/12/2021 a fim de que seja possível a apreciação e tramitação 

nas esferas internas do CAU/SC. Após discussão foi deliberado por 

manifestar-se contrário ao Anteprojeto de Criação do Fundo de ATHIS 

dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal (CAU/UF) e por encaminhar a deliberação à Presidência do 

CAU/SC para providências cabíveis. (Deliberação nº 039/2021 – CD – 

CAU/SC). 

 

2 
Simplificação do processo de análise por parte dos jurados nos 
concursos.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia explicou que o assunto foi motivado após 

recebimento de e-mail encaminhado pelo Vice-Presidente do IAB/SC, 

Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda, no qual ele expôs a questão 

referente ao processo de análise  por parte dos jurados nos concursos 

e sugeriu que fosse concedida uma pré análise dos trabalhos. O 

Conselheiro Gogliardo explicou que cada um dos projetos requer a 

análise de textos e elementos gráficos, fato que requer tempo por parte 

do júri. Sugeriu abrir a possibilidade de pré análise ou estender o prazo 

para avaliação da Comissão Julgadora. A Presidente Patrícia julgou 

mais coerente uma pré análise dos trabalhos. O Assessor Pery 

concordou com o dito pelo Conselheiro Gogliardo e ressaltou a 

importância de tomar as providências necessárias sem transgredir o 

regramento. Logo em seguida sugeriu que o setor de licitações do 

CAU/SC fizesse contato com outro CAU/UF a fim de verificar alguma 

orientação/procedimento para esse tipo de situação. Após discussão, 

foi definido como encaminhamento que o Assessor Pery irá verificar 

com o setor de Compras, Contratos e Licitações se houve recurso ao 

Edital (Premiação Acadêmica 2021) a fim de verificar a possibilidade de 

adiantamento da sessão de abertura, sendo que posteriormente fará um 

comunicado formal por e-mail à Presidência com a resposta. Se por 

acaso não for possível a antecipação da sessão de abertura, caberá à 

Presidência propor que a sessão seja realizada no dia 03 de novembro 

de 2021, para definição dos procedimentos de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

Esta Súmula foi aprovada na 11ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 30/11/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Eliane De Queiroz Gomes Castro; Gogliardo Vieira 
Maragno e Silvya Helena Caprario. 

 
 
 
 
 

Bruna Porto Martins 
Secretária 

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.  

 

 

 

 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden                                                            

Presidente do CAU/SC 
 


