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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

DATA 28 de março de 2022 HORÁRIO 13h39min às 17h23min 

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 17h23min 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador da CEF 13h30min 17h23min 

Janete Sueli Krueger Coordenadora da CED 13h50min 17h23min 

Maurício André Giusti Coordenador da COAF 13h30min 17h23min 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 13h30min 17h23min 

Silvya Helena Caprario Vice-Presidente 13h30min 17h23min 
 

CONVIDADOS 

Conselheira Fárida Mirany de Mira - Membro do Comitê de 
Organização do  Congresso 
Conselheira Larissa Moreira – Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC 
e membro do Comitê de Organização do Congresso  
Conselheira Rosana Silveira – Coordenadora da CATHIS-CAU/SC e 
membro do Comitê de Organização do Congresso 
Arquiteto e Urbanista Ronaldo Martins – Coordenador do CEAU-
CAU/SC e membro do Comitê de Organização do Congresso 
Arquiteto e Urbanista Ricardo Fonseca -  AsBEA/SC 
Arquiteto e Urbanista Leonardo Vistuba Kawa  - Gerente de 
Fiscalização do CAU/SC  
Arquiteto e Urbanista Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente 
Técnico do 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, discussão e aprovação da Súmula da 1ª Reunião Extraordinária e da 

Súmula da 2ª Reunião Ordinária de 2022. 

 

Encaminhamento 

A Súmula da 1ª Reunião Extraordinária, do dia 07 de fevereiro de 2022 
foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com ausência 
da Conselheira Janete Sueli Krueger e após, encaminhada para 
publicação. A Súmula da 2ª Reunião Ordinária, do dia 07 de março de 
2022, foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos, com 
ausência da Conselheira Janete Sueli Krueger e após, encaminhada 
para publicação.  
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Comunicações 
 

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 havia participado junto 

ao Conselheiro Henrique Rafael de Lima, Coordenador Adjunto da CEP-

CAU/SC, do  "Iº Fórum de Coordenadores das CEPs CAU/UFs", nos 

dias 23 e 24 de março de 2022. Mencionou que foi muito proveitosa a 

“conversa” com cada CAU/UF e que houve a impressão que o CAU/SC 

está um pouco mais além em relação a funcionamento e modernização. 

Ao final, destacou que todos os CAU/UF estão migrando para uma 

fiscalização mais inteligente. 

 

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 a comissão 

discutiu acerca de caso de reconhecimento de instituição de ensino 

superior que não foi feito pelo MEC e que tinha validade de apenas um 

ano, sendo que já estava vencido. Salientou que por conta desse tipo 

de situação, a CEF-CAU/SC vai passar a incluir no procedimento o 

nome do egresso, instituição de ensino superior e validade do 

reconhecimento. Informou que nos dias 10 e 11 de março participou do 

“Encontro de Coordenadores das Comissões de Ensino e Formação do 

CAU”, em Brasília/DF, ressaltando que a CEF-CAU/BR apresentou três 

projetos, sendo um deles banco de dados dinâmico do cadastro dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo. Disse que apoiava esse projeto pois 

além de pretender que os cadastros sejam dinâmicos, também serviria 

de consulta para a sociedade. Expôs que a CEF-CAU/SC tem como 

projeto  o diagnóstico dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, que se 

relaciona com esse banco de dados. Em seguida, informou que no dia 

30 de março de 2022, seria realizada reunião extraordinária para 

aprovar os registros profissionais pendentes, aprovar o regulamento da 

“Premiação Acadêmica” e iniciar o projeto – Portal de Educação e 

Fomação em Arquitetura e Urbanismo do CAU/SC. Por fim, sugeriu à 

CEP-CAU/SC quando fosse gerada RRT, também fosse gerado adesivo 

com QR Code para que o profissional possa imprimir e colocar na obra. 

A Conselheira Eliane disse que a CEP-CAU/SC já estava tentando 

implantar o modelo.  
 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti 

Comunicado 

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

Conselheiro Maurício André Giusti, informou que na última reunião a  

comissão teve um retorno sobre como estava acontecendo a liberação 

das RRTs, no que diz respeito à liberação dos boletos. Explicou que foi 

recebido retorno por e-mail que esclareceu de forma objetiva algumas 

dúvidas da comissão. Informou que estava sendo feito teste “piloto” para 

pagamentos de boletos por meio de PIX, mas esses tipos de 

pagamentos não foram normalizados conforme proposta, sendo que 

estavam sendo liberados no tempo normal do pagamento de boleto 
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convencional. Após, expôs que a comissão aprovou o encerramento 

contábil 2021 e que recebeu sete processos, mas observou-se que um 

deles era de 2021 e para tanto, foi proposto que em todas as reuniões 

terá abertura para apreciação dos processos a fim de que não ocorra 

esse tipo de situação novamente. Por fim, falou que a comissão 

pretende implementar atividades de cobrança com o intuito de tornar o 

processo mais célere. 
 

Responsável Conselheira Janete Sueli Krueger 

Comunicado 

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

Janete Sueli Krueger, informou que a comissão estava fazendo as 

análises de processos. Disse que existe uma questão na CED-CAU/BR 

no tocante à Resolução 143/2017 (nova forma de análise de processo 

ético disciplinar) e explicou que a Conselheira Federal Daniela havia 

recebido e levado o assunto à Plenária do CAU/BR para manifestação 

contrária da CED-CAU/SC, porém foi retirado da pauta da reunião.  
 

Responsável Conselheira Rosana Silveira 

Comunicado 

Relato CATHIS-CAU/SC: A Coordenadora da CATHIS-CAU/SC, 

Conselheira Rosana Silveira, informou que a comissão estava 

trabalhando na formatação do Congresso e tentando finalizar convênio 

com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ressaltou que a comissão 

sanou algumas dúvidas da Prefeitura relativas ao assunto e informou 

que seria agendada data para assinatura e efetivação do convênio. Logo 

após, falou sobre sua participação no evento do IAB/SC : “Ciclo de 

Oficinas de Ideias: Arquitetura e Urbanismo Pós Pandemia, A 

Ressignificação Das Cidades e Edificações”, no dia 25 de março de 

2022 e na reunião do Colegiado Estadual de Habitação – FECAM, no 

dia 07 de março de 2022.  
 

Responsável Conselheira Silvya Helena Caprario 

Comunicado 

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

Silvya Helena Caprario, destacou que a comissão estava focada em 

solucionar a questão da nova sede do CAU/SC. Disse que foi concluído 

o Edital de Chamada Pública nº 002/2022 e feito levantamento dos 

imóveis, sendo que três deles, os quais atenderam às exigências, foram 

selecionados. Comunicou que foram realizadas visitas a esses imóveis 

e elaborado relatório final e informou que seria dada continuidade ao 

assunto na próxima reunião da comissão. O Conselheiro Gogliardo, na 

condição de Coordenador Adjunto, pontuou que foram apresentados 

sete imóveis e quatro deles não atendiam plenamente às exigências.  
 

Responsável Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 

Relato da Presidência do CAU/SC: A Presidente Patrícia informou que 
no último mês o Fórum de Presidentes foi realizado em Florianópolis e 
que foi realizada reunião extraordinária do CEAU-CAU/SC no dia 09 de 
março de 2022, em função da presença da Presidente do CAU/BR, 
Arquiteta e Urbanista Nádia Somekh. Expôs que nesse dia também 
participou junto à Presidente Nádia do “Talk Show "Março é Mulher" - 
Comunicação assertiva: desafios nas empresas e nas posições de 
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liderança”. Ao final, destacou que no Fórum de Presidentes apresentou 
a ideia do selo autodeclaratório para obras.   

 

4 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta. 

Foram apresentados os assuntos da pauta e incluídos dois itens extra 
pauta, conforme segue:  
- Solicitação de Apoio Institucional – INSPIRACOM;  
- Apresentação relatório final da CTP no Plenário do CAU/SC para 
encaminhamentos.  

 

ORDEM DO DIA 
 

1 
Congresso Catarinense de Arquitetura e Urbanismo do CAU/SC - 
14h (com participação do Comitê de Organização do Congresso). 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia contextualizou sobre o histórico de implantação 

do Congresso e mencionou que irá prever um formato híbrido, com 

característica de não repetição de palestras. Acrescentou que será 

realizado nas seis mesorregiões de Santa Catarina e que foram 

elencados três eixos de desenvolvimento: Tecnologia/Mercado/ 

Sociedade. Disse que a ideia inicial seria lançá-lo no mês de maio, 

porém, devido a problemas técnicos de contratação, estava sendo 

trazida proposta para postergação em um mês, sendo que inicaria em 

junho e finalizaria em novembro. Além disso, informou que também 

estava sendo trazida proposta de alteração das datas de realização na 

etapa de Joinville para os dias 07 e 08 de julho de 2022, devido ao 

“Festival de Dança”. A Conselheira Rosana informou que na CATHIS-

CAU/SC serão repetidas as palestras pois o objetivo principal da 

comissão é a divulgação da ATHIS a diversos tipos de público. O 

Arquiteto Ronaldo   alertou para a sobreposição de datas. Foi deliberado 

por: Aprovar a alteração do calendário das etapas do 3º Congresso 

Catarinense de Arquitetura e Urbanismo do CAU/SC, no sentido de 

alterar as datas de realização na cidade de Joinville para os dias 07 e 

08 de julho; Promover a alteração da Deliberação Plenária CAU/SC nº 

657/2022, nos termos do item 1, mantendo-se as demais disposições; 

Encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para ser submetida 

ao Plenário e demais providências cabíveis. (Deliberação nº 013/2022 

– CD – CAU/SC). Logo após, a Presidente Patrícia disse que seria 

necessária a validação dos nomes dos palestrantes de Criciúma e que 

a AsBEA havia encaminhado contribuição. Depois, apresentou a 

programação do Congresso para a etapa de Criciúma. A Conselheira 

Rosana sugeriu que uma pessoa ficasse responsável por se dedicar à 

questão do Congresso. A Presidente Patrícia disse que o Assessor Pery 

é a pessoa responsável e que os termos do contrato de publicidade 

estavam sendo elaborados, sendo que certamente ficará pronto até a 

metade do ano. A Conselheira Fárida questionou se o nome de 

palestrante sugerido por ela anteriormente foi levado em consideração. 

A Presidente Patrícia informou que o nome estava na lista, mas solicitou 

para que ela e as demais pessoas que sugerissem nomes, 

encaminhassem os contatos dos palestrantes. O Assessor Pery disse 
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que todos os membros do Comitê serão incluídos em grupo do 

WhatsApp para envio de sugestões de palestrantes e seus contatos. A 

Presidente Patrícia convidou o Arquiteto Ronaldo para apresentar case 

sobre o edifício Level, da Brasil ao Cubo, no eixo tecnologia. Foi definido 

que as contribuições seriam recebidas pelo e-mail da Assessoria da 

Presidência até o dia 04 de abril de 2022.  

 

2 Plano Anual de Contratações.  

Fonte Presidência  

Apresentação Gerente Geral João Vicente Scarpin 

Encaminhamento 

O Gerente João  explicou que o CAU/SC tem por obrigação legal fazer 
um plano anual para todas as compras realizadas. Disse que estava 
sendo feito um trabalho interno de verificação de pendências, 
desdobramentos na área de tecnologia para atendimento aos 
profissionais, formas de acelerar os processos de tramitação interna, 
entre outros. Destacou que foi definido um procedimento interno com as 
áreas meio para que se tenha um tempo mínimo de processamento 
interno antes de tramitação junto à presidência. Após, expôs a 
necessidade de controle das demandas provenientes das comissões e 
alertou para os prazos de contratações. A Presidente Patrícia alertou 
quanto à necessidade de contratação de empresa para auxílio na  
elaboração de Termos de Referência relacionados à nova sede do 
CAU/SC. Salientou que o item de pauta foi trazido com o intuito de dar 
ciência aos coordenadores de comissões pois seria o momento ideal 
para compra do que as comissões necessitarem no “pacote”, com 
otimização de recursos. Ao final, lembrou sobre as comissões terem 
uma sinergia em relação à participação em eventos, também prevendo 
otimização de recursos das mesmas.   

 

3 Solicitações de manifestação do CAU/BR com prazos exíguos.  

Fonte CD-CAU/SC 

Apresentação  - 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime disse que na próxima reunião ordinária do Conselho 
Diretor, do dia 02 de maio de 2022, trará uma minuta de deliberação 
acerca do assunto para ser colocada em votação. O Conselheiro 
Maurício salientou que gostaria de uma resposta formal por parte do 
CAU/BR. O Conselheiro Gogliardo mencionou que isso deveria fazer 
parte de uma proposta de encaminhamento interno do CAU/BR de 
padronização de procedimentos. A Presidente Patrícia solicitou para  
que na minuta de deliberação fossem apontados os casos que já 
aconteceram anteriormente.  

 

4  Carta aos candidatos – Eleições 2022.  

Fonte CRI-CAU/BR 

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

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia explicou que existe um carta base no CAU/BR, 
que sugeriu aos CAU/UF customizarem suas versões. Destacou que  a 
carta é muito extensa, fato que poderia resultar em uma falta de leitura 
por parte dos candidatos. Para tanto, propôs que o CAU/SC a customize 
só que de uma maneira mais compacta e objetiva. Após, o Secretário 
Jaime efetuou leitura da carta e foram feitos alguns ajustes pelos 
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membros do Conselho Diretor. Após discussão, foi deliberado por: 
Propor ao Plenário a aprovação da “Carta aos candidatos eleições 
2022” (conforme anexo à deliberação); Caso seja aprovada, que a Carta 
seja encaminhada a todas as comissões para se colher eventuais 
contribuições, para se construir um texto específico para o CAUSC; 
Encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para ser submetida 
ao Plenário e demais providências cabíveis. (Deliberação nº 014/2022 
– CD – CAU/SC). 

 

5 Pauta da 126ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. 

Fonte Presidência 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 
Foi deliberado por aprovar a pauta da 126ª Reunião Plenária Ordinária 
do CAU/SC, a ser realizada no dia 08 de abril de 2022, de forma híbrida, 
das 09h às 15h. (Deliberação nº 016/2022 – CD – CAU/SC). 

 

EXTRA PAUTA 
 

1 Solicitação de Apoio Institucional – INSPIRACOM.  

Fonte INSPIRACOM 

Apresentação  Assessor Pery Segala   

Encaminhamento 

O Assessor Pery explicou que foi recebido e-mail da empresa 

INSPIRACOM, responsável por ações para qualificação e 

profissionalização dos Síndicos e Administradoras de Condomínios. 

Falou que a empresa estava solicitando apoio institucional para o 

“Prêmio Síndicos Planning”, sem repasse financeiro. Ressaltou que foi 

solicitada divulgação dos eventos e autorização para uso da logo nas 

artes. A Conselheira Silvya julgou interessante a participação do 

CAU/SC nesse tipo de evento. Foi deliberado por aprovar a concessão 

de Apoio Institucional solicitado pela empresa Karina Kino Pardal ME 

(INSPIRACOM MARKETING E COMUNICAÇÃO), nos termos da 

solicitação apresentada e encaminhar a deliberação à Presidência do 

CAU/SC para as providências cabíveis. (Deliberação nº 015/2022 – CD 

– CAU/SC). 

 

2 
Apresentação relatório final da CTP no Plenário do CAU/SC para 
encaminhamentos. 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  

Encaminhamento 
Item não foi discutido. O assunto foi inserido como item de pauta da  

126ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. 

Esta Súmula foi aprovada na 4ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 02/05/2022, 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 
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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 
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