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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 07 de março de 2022 HORÁRIO 13h41min às 16h45min 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 13h30min 16h45min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 13h32min 16h45min 

Janete Sueli Krueger Coordenadora da CED 13h41min 16h45min 

Maurício André Giusti Coordenador da COAF 13h32min 16h45min 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 13h30min 16h45min 

Silvya Helena Caprario Vice-Presidente 14h54min 16h45min 
 

CONVIDADOS Conselheira Larissa Moreira – Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC   

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Não houve. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Não houve.  
 

ASSESSORIA 

João Vicente Scarpin – Gerente Geral  
Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados  
Pery Roberto Segala Medeiros  – Assessor da Presidência 
Bruna Porto Martins  – Secretária 

 

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

 

Encaminhamento 

A Súmula da 1ª Reunião Ordinária, do dia 31 de janeiro de 2022 foi 
aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com ausência da 
Conselheira Silvya Helena Caprario e após, encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicações 
 

Responsável Conselheira Janete Sueli Krueger 

Comunicado 

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

Janete Sueli Krueger, informou que na última reunião da comissão 

foram distribuídos processos e analisados alguns projetos para o ano de 

2022. Ao final, expôs que não havia sido realizada reunião  

extraordinária no mês de fevereiro.   
 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti 

Comunicado 

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

Conselheiro Maurício André Giusti, informou que a comissão estava 

mais voltada para a questão do Edital de Patrocínio de Projetos para 

2022.  
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Responsável Conselheira Eliane De Queiroz Gomes Castro 

Comunicado 

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

Eliane De Queiroz Gomes Castro, informou que a comissão analisou 

alguns processos oriundos da GERTEC e que a CEP-CAU/BR 

encaminhará convite para participação no "Iº Fórum de Coordenadores 

das CEPs CAU/UFs", a ser realizado na sede do CAU/RJ, nos dias 23 

e 24 de março de 2022. 

 

Responsável Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

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

Gogliardo Vieira Maragno, informou que na última reunião foi bastante 

debatido sobre a “Premiação Acadêmica” e que na próxima reunião 

ordinária certamente será aprovado o regulamento para o ano de 2022. 

Expôs que no ano passado foi trazido um novo encaminhamento para 

os registros profissionais provisórios e definitivos, no sentido de serem 

apreciados e aprovados pela CEF-CAU/SC, para após ser efetuado o 

registro. Mencionou que também estava na pauta a questão da 

aprovação de um registro em regime de urgência, recebido através de 

meio fora dos trâmites comumente adotados, destacando a necessidade 

de ponderar esse tipo de situação. Por fim, informou que nos dias 10 e 

11 de março de 2022 possivelmente participaria do “Encontro de 

Coordenadores das Comissões de Ensino e Formação do CAU”, em 

Brasília/DF.  
 

Responsável Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 

Relato da Presidência do CAU/SC: A Presidente Patrícia informou 
sobre a contratação do novo Gerente Geral do CAU/SC, João Vicente 
Scarpin e da nova Coordenadora de Tecnologia e Sistemas da 
Informação, Maria Célia Fonseca. Apontou o pedido de exoneração da 
Assistente Administrativa Luiza Mecabô e que o empregado Jaime 
Teixeira Chaves assumiu o cargo de Secretário de Órgãos Colegiados. 
Após, destacou a possibilidade de contratação de Arquiteto (a) e 
Urbanista externo para assumir a função de Gerente Técnico (a) do 
CAU/SC haja vista que a gerência vem sendo muito demandada, 
ressaltando que essa situação deve ser resolvida até o fim do mês. Em 
seguida, informou que na semana corrente ocorreria o “Fórum de 
Presidentes” em Santa Catarina e explicou que colocou o CAU/SC à 
disposição em março haja vista que em maio iniciará a primeira etapa 
do Congresso. Expôs que no último “Fórum de Presidentes” assumiu 
representação no Centro de Serviços Compartilhados – CSC. Disse que 
na Plenária Ampliada do CAU/BR havia comentado acerca dos 60% dos 
Arquitetos e Urbanistas que declararam ser da área de arquitetura de 
interiores no último Censo do CAU/BR e que solicitou um “olhar 
diferenciado” para esses profissionais. Depois, solicitou aos 
coordenadores das comissões que incluíssem mensalmente nas pautas 
das reuniões o tema “Congresso” e informou que o “Fórum de 
Presidentes” ocorreria no dia 10 de março de 2022, em Florianópolis. 
Em seguida, informou sobre as renúncias solicitadas pelas conselheiras: 
Dalana de Matos Vianna, Carla Luiza Schons, Eduarda Farina e Kelly 
Correia Sychoski, explicando que o assunto será encaminhado ao 
Plenário do CAU/SC e após à Comissão Eleitoral Nacional - CEN-
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CAU/BR, para recomposição com duplas da mesma chapa. Por fim, 
relatou que a FURB pediu à Presidência do CAU/SC manifestação de 
apoio para sua federalização e disse que na condição de Presidente do 
CAU/SC assinaria ofício de apoio. A Conselheira Janete concordou com 
a federalização, mas julgou importante o assunto ser encaminhado ao 
Plenário do CAU/SC. O Conselheiro Gogliardo disse que a questão da 
federalização a médio e longo prazo poderia ser positiva pois vem sendo 
difícil para as instituições se manterem. Após, lamentou as solicitações 
de renúncia das conselheiras e solicitou para que os conselheiros 
afastados fossem identificados no site do CAU/SC.   

 

4 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta. 

Foram apresentados os assuntos da pauta e incluídos dois itens extra 
pauta, conforme segue:  
- Carta aos candidatos – Eleições 2022; 
- Minuta de Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público do 
Estado de Santa Catarina (MPSC), CAU/SC e outros.  

 

ORDEM DO DIA 
 

1 Informações sobre o SICCAU.  

Fonte Ofício nº 015/2022-CAU/BR 

Apresentação  
Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Secretário de Órgãos 
Colegiados Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia explicou que foram solicitadas por duas vezes ao 

CAU/BR informações acerca do problema de funcionamento do 

SICCAU. Falou que foram encaminhadas respostas pelo CAU/BR e que 

o Gerente do Centro de Serviços Compartilhados – CSC participaria da 

125ª Reunião Plenária Ordinária para prestar mais esclarecimentos 

sobre o assunto, destacando que seria importante os conselheiros 

tomarem ciência da última resposta do CAU/BR. O Secretário Jaime 

expôs que o Gerente do CSC explicaria o Plano de Ação mencionado 

nessa última resposta. Por fim, a Presidente Patrícia sugeriu aos 

conselheiros trazerem seus questionamentos na 125ª Reunião Plenária 

Ordinária, no dia 11 de março de 2022.  

 

2 Edital de Patrocínio de Projetos para 2022.  

Fonte COAF-CAU/SC 

Apresentação Conselheiro Maurício André Giusti 

Encaminhamento 

O Conselheiro Maurício disse que havia questionamentos relacionados 
ao edital, um deles, por não estar sendo muito específico, o outro, pelo 
fato de ter sido adotada cota única ao invés de várias cotas. Após, 
informou que a comissão decidiu por manter o tema mais específico e a 
cota única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Secretário 
Jaime apresentou o Edital de Patrocínio, destacando alguns de seus 
pontos, bem como sugestões de acréscimos e exclusões no texto. Após 
discussão, foi deliberado por aprovar a abertura do Edital de 
Chamamento Público para patrocínio de projetos com o tema: 
“RELEVÂNCIA HISTÓRICA DA ARQUITETURA CATARINENSE. 
OBRAS E PROFISSIONAIS”, com ajustes ao texto e por encaminhar a 
deliberação à Presidência do CAU/SC para as providências cabíveis. 
(Deliberação nº 008/2022 – CD – CAU/SC). 
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3 Certificado Mérito Acadêmico.  

Fonte CEF-CAU/SC 

Apresentação  Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Encaminhamento 

O Conselheiro Gogliardo expôs que a CEF-CAU/SC questionou a 
emissão de Certificado de Honra ao Mérito Acadêmico pelo CAU/SC 
devido ao fato de causar impressão que o Conselho está concedendo 
título que não o compete. A Presidente Patrícia explicou que 
comumente costumava ser entregue livro ao formando com maior média 
do curso de Arquitura e Urbanismo como uma lembrança do CAU/SC. 
O Conselheiro Gogliardo sugeriu a entrega de livro e de uma carta de 
parabenização. A Conselheira Silvya concordou com a sugestão do 
Conselheiro Gogliardo. Após discussão, foi definido como 
encaminhamento continuar adotando o envio de livro e além disso, uma 
carta de parabenização ao aluno com maior média do curso de 
Arquitetura e Urbanismo.  

 

4  Portaria Normativa CAU/SC nº 02/2021.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Gerente Geral João Vicente Scarpin 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia expôs a necessidade de revisão periódica da 
portaria em questão, a qual estabelece os cuidados sanitários, de 
higienização e de saúde a serem observados nas instalações físicas do 
CAU/SC durante a pandemia da COVID-19. Após, o Gerente Geral João 
apresentou histórico, análise e proposta para definição de um Plano de 
Ação relativo aos cuidados sanitários e regulamentação do trabalho no 
CAU/SC. Mostrou os atos vigentes; notícias jornalísticas a respeito da 
situação atual da COVID-19; gráficos com dados extraídos do 
“Covidômetro” da Prefeitura Municipal de Florianópolis; proposição de 
melhorias e expectativa desejada com as propostas apresentadas. Por 
fim, expôs tabela de parâmetros vinculados aos riscos. Após discussão, 
foi deliberado por recomendar à Presidência do CAU/SC que promova 
a revisão dos normativos vigentes acerca das normas sanitárias 
aplicadas às dependências e atividades, bem como ao trabalho remoto 
exercido atualmente pelos empregados e estagiários do CAU/SC e   
encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para as 
providências cabíveis. (Deliberação nº 009/2022 – CD – CAU/SC). 

 

5 Congresso Catarinense de Arquitetura e Urbanismo do CAU/SC.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Assessor Pery Segala 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia apresentou a proposta atual da programação e os 
nomes de palestrantes sugeridos pela AsBEA/SC. Na sequência, o 
Assessor Pery apresentou as artes pré selecionadas, produzidas pela 
agência de comunicação Escudero. O Conselheiro Maurício sugeriu 
inserir os nomes das regionais onde acontecerão as etapas do 
Congresso. A Conselheira Silvya sugeriu o uso de imagens de 
edificação “ícone” de cada cidade. A Conselheira Janete alertou que as 
informações solicitadas pelo Conselheiro Maurício e pela Conselheira 
Silvya deveriam estar contidas no corpo do texto, pois o excesso de 
informação pode acarretar uma falta de leitura. O Gerente João sugeriu 
alteração da cor do cartaz conforme a cidade. A Conselheira Eliane 
concordou com a sugestão do Gerente João. A Presidente Patrícia 
explicou que as artes foram trazidas para homologação do Conselho 
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Diretor e enfatizou que todas as considerações acerca das mesmas 
serão levadas ao conhecimento da agência de comunicação Escudero. 
Ao final, solicitou envio de sugestões de nomes de palestrantes.    

 

6 
Homologação da pauta da 125ª Reunião Plenária Ordinária do 
CAU/SC.  

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
Foi deliberado por homologar os termos da pauta da 125ª Reunião 
Plenária Ordinária do CAU/SC, a ser realizada no dia 11 de março de 
2022, das 09h às 12h. (Deliberação nº 012/2022 – CD – CAU/SC). 

 

EXTRA PAUTA 
 

1 Carta aos candidatos – Eleições 2022.  

Fonte CRI-CAU/BR 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia comunicou que o CAU/BR encaminhou proposta 

de texto para envio de contribuições e orientou aos conselheiros que 

efetuassem leitura para análise em um segundo momento. O Secretário 

Jaime alertou que o prazo para envio de contribuições seria até 07 de 

março de 2022. Após discussão, foi deliberado por: solicitar ao CAU/BR 

prorrogação de prazo até 15 de abril de 2022, para envio de 

contribuições à “Carta aos candidatos eleições 2022”; encaminhar à 

Coordenadora do Fórum de Presidentes, senhora Maria Edwirges 

Sobreira Leal, Presidente do CAU-MG, cópia do ofício encaminhado ao 

CAU/BR; encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para as 

providências cabíveis.  (Deliberação nº 011/2022 – CD – CAU/SC).  

 

2 
Minuta de Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público 
do Estado de Santa Catarina (MPSC), CAU/SC e outros.  

Fonte MP/SC 

Apresentação  
Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Assessor da 
Presidência Pery Roberto Segala Medeiros   

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia mencionou que a minuta estava de acordo e que 

foi encaminhada ao Conselho Diretor para aprovação. O Assessor Pery 

explicou que o Termo de Cooperação Técnica foi proposto pelo 

Ministério Público de Santa Catarina e após efetuou leitura do objeto do 

mesmo. Foi deliberado por: aprovar a minuta do Termo de Cooperação 

Técnica entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC), 

o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Santa 

Catarina (CRECI 11ª região), o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC), o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), o Sindicato da Habitação da 

Grande Florianópolis e do Oeste e o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil da Grande Florianópolis, o Instituto do Meio Ambiente 

de Santa Catarina (IMA) e a Associação dos Notários e Registradores 

do Estado de Santa Catarina (ANOREG/SC); encaminhar a deliberação 

à Presidência do CAU/SC para ser submetida ao Plenário e demais 

providências cabíveis. (Deliberação nº 010/2022 – CD – CAU/SC).  
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Esta Súmula foi aprovada na 3ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 28/03/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Eliane De Queiroz Gomes Castro; Gogliardo Vieira 
Maragno; Maurício Andre Giusti e Silvya Helena Caprario.  
 
 

 

 
Bruna Porto Martins 

Secretária 
Secretária da Reunião 

 
 

Considerando o estabelecido no item 1.5 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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 

 


