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SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

 

DATA 30 de agosto de 2022 HORÁRIO 13h52min às 16h02min 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente 13h30min 16h02min 

Silvya Helena Caprario Vice-Presidente 13h30min 16h02min 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora da CEP 13h30min 16h02min 

Janete Sueli Krueger Coordenadora da CED 13h30min 16h02min 

Larissa Moreira 
Coordenadora Adjunta 
da CEF 

13h40min 16h02min 

Maurício André Giusti Coordenador da COAF 14h21min 16h02min 

 

CONVIDADOS -  

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno, Coordenador da CEF-CAU/SC. 

Justificativa Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 23 de 
agosto de 2022, às 13h57min). 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Não houve. 

 

ASSESSORIA 
João Vicente Scarpin – Gerente Geral 
Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 
Bruna Porto Martins – Secretária  

 

Leitura, discussão e aprovação da Súmula da  7ª Reunião Ordinária de 2022.  

 

Encaminhamento 
A Súmula da 7ª Reunião Ordinária, do dia 1º de agosto de 2022 foi 
aprovada sem alterações, por maioria dos votos, com abstenção da 
Conselheira Larissa Moreira e após, encaminhada para publicação.  

 

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 sobre a realização do 

“Encontro Técnico Regional da CEP-CAU/BR com as CEPs SUL” na 

sede do CAU/SC, no dia 16 de agosto de 2022, destacando que o 

evento contou com a participação do CAU/BR, CAU/PR e CAU/RS, além 

do CAU/SC, bem como mais três conselheiros do grupo de trabalho da 

Resolução nº 21 CAU/BR. Disse que a CEP-CAU/BR irá propor uma 

forma de diminuir o tempo de análise dos questionamentos relacionados  
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às atribuições profissionais e que foi definida data para o “Encontro 

Nacional”, organizado pela CEP-CAU/BR, sendo que será realizado no 

mês de outubro, de maneira presencial. Ao final, expôs que em 

setembro será realizado o “3º Fórum das Comissões de Exercício 

Profissional - CAU/UFs” em Minas Gerais, salientando que ela, a 

Conselheira Rosana Silveira, o Conselheiro Henrique De Lima e o 

Gerente Técnico Pedro Baptista participariam do evento. 

 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti e Conselheira Silvya Helena Caprario 

Comunicado 

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

Conselheira Silvya Helena Caprario, comunicou que na última reunião 

ordinária foi tratado acerca de processos administrativos e sobre uma 

nova orientação do CAU/BR, a qual orienta a prosseguir com a 

elaboração de relatórios. Explicou que antes de seguirem para cobrança  

os processos passariam pelos conselheiros para elaboração de 

relatório, sendo que o Conselheiro Maurício e os demais membros da 

comissão elaboraram o primeiro relatório e que posteriormente ela e a 

Conselheira Ana Carina prosseguiriam com as elaborações. Depois, 

falou que ainda não havia candidatos para os Editais de Patrocínio das 

parcerias vigentes e que não foi possível concluir o acompanhamento 

do Orçamento 2022. O Coordenador da COAF-CAU/SC, Conselheiro 

Maurício André Giusti expôs que no “Seminário CPFi 2022 - nossos 

resultados & desafios”, realizado em Brasília, foi possível que todos 

respondessem a alguns questionamentos por meio de aplicativo, sendo 

assim os técnicos, conselheiros, coordenadores e presidentes puderam 

prestar suas contribuições. Disse que seria importante não aguardar dez 

anos para fazer esse reordenamento das diretrizes e destacou que o 

evento foi bastante interessante haja vista que houve muitos pontos de 

convergência e poucos de divergência. Por fim, afirmou que a 

expectativa era de que ocorressem mais eventos nesse sentido e que 

os CAU/UF participassem mais ativamente.         

 

Responsável Conselheira Silvya Helena Caprario 

Comunicado 

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

Silvya Helena Caprario, expôs que a Presidente Patrícia realizou a 

apresentação do relatório produzido pela comissão acerca da aquisição 

de imóvel para a nova Sede do CAU/SC e ficou acordada a realização 

de reunião extraordinária da COAF-CAU/SC no dia 24 de agosto de 

2022 para tratar desse assunto. Ao final, informou que na 15ª Plenária 

Extraordinária do CAU/SC, realizada no dia 29 de agosto de 2022, foi 

aprovada a proposta de aquisição do imóvel para abrigar a sede própria 

do CAU/SC. 

 

Responsável Conselheira Janete Sueli Krueger 

Comunicado 

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

Janete Sueli Krueger, informou que a análise dos processos estava em 

dia e que a comissão estava conseguindo entregar todos os processos 

ético-disciplinares sem perder os prazos. Por último, expôs que no mês 
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de setembro o Advogado Cicero (Assessor) e a Conselheira Juliana 

Córdula Dreher de Andrade (membra titular) da CED-CAU/SC 

participarão do “22º Seminário Regional da CED-CAU/BR”, em Cuiabá. 

 

Responsável Conselheira Larissa Moreira 

Comunicado 

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

Conselheira Larissa Moreira, informou que no começo do mês de agosto 

participou junto à Analista Melina Marcondes (Assessora da CEF-

CAU/SC) do “Encontro Nacional de Coordenadores de CEF e II 

Encontro Preparatório do I Seminário Nacional de Formação, 

Atribuições e Atuação Profissional”, realizados em Brasília, salientando 

que foi muito falado a respeito da questão do EaD. Disse que o CAU/RS 

estava com uma atuação muito bem estruturada em relação ao assunto 

e que o setor jurídico estava muito presente nas reuniões da CEF-

CAU/RS. Acrescentou que o CAU/RS fez algo semelhante ao Anexo 2 

da Resolução nº 26 CAU/BR (aprovação de registro de estrangeiros) 

para análise dos registros em EaD. Expôs que na última reunião a 

comissão ficou de analisar o assunto e verificar de que maneira poderia 

ser feito pela CEF-CAU/SC. Em seguida, disse que outro assunto muito 

comentado foi a questão da residência acadêmica. Comunicou que na 

última reunião foram recebidas duas solicitações de registro em EaD, 

sendo que ficou definido que a comissão fará avaliação dos polos in loco 

(Chapecó e Concórdia). Ao final, informou que a CEF-CAU/SC havia 

recebido reclamação de estudante da UNISUL-Florianópolis em relação 

ao EaD, pois estava com mais estudantes do que deveria; e também de 

outro estudante, o qual relatou que a referida instituição de ensino ainda 

não havia retornado às aulas integralmente em formato presencial 

(estava com 50% das aulas no formato EaD).      

 

Responsável Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 

Relato da Presidência do CAU/SC: A Presidente Patrícia destacou a 
importância do “Encontro Técnico Regional da CEP-CAU/BR com as 
CEPs SUL”, relatando que foi bastante interessante e que no dia anterior 
foi realizada a “Apresentação de Resultados da Pesquisa Nacional 
sobre Digitalização na Arquitetura e Urbanismo” e o lançamento do 
Edital da COAF-CAU/SC. Expôs que também no mês de agosto foi 
realizado o “Seminário CPFi 2022 - nossos resultados & desafios” e o 
“Fórum de Presidentes”, em Brasília, salientando que estava 
acontecendo muita discussão com os CAU menores acerca do Fundo 
de Apoio. Após, informou que estava tramitando a questão da Comissão 
Eleitoral Nacional, no sentido de como seriam as próximas eleições, 
enfatizando que não se tinha mais controle a respeito das últimas pautas 
que foram acrescidas. Sobre esse assunto informou que estava sendo 
discutido no CAU/BR a respeito da obrigatoriedade de cotas nas 
eleições e que até novembro o regramento seria consolidado. 
Comunicou que participou da “48ª Convenção da Associação Brasileira 
dos Escritório de Arquitetura – AsBEA”, em Recife, ressaltando  que a 
instituição estava buscando se aproximar bastante do CAU. Ao final, 
disse que no dia anterior tinha sido feita uma apresentação acerca da 
nova sede aos funcionários e na presente data, uma visita in loco.   
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Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta. 

Foram apresentados os assuntos da pauta e incluído como item extra 
pauta: - Sede própria.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Acompanhamento da execução do Congresso.  

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação  Gerente Geral João Vicente Scarpin 

Encaminhamento 

O Gerente João informou que a etapa de Chapecó estava em execução 

e que a procura foi muito maior do que nas demais etapas. Expôs que 

foi desenvolvido um “robô” que envia mensagem por WhatsApp aos 

profissionais da região, na qual são enviadas informações relativas ao 

Congresso. Falou que foram recebidos bastante feedbacks positivos e 

salientou que foi a etapa mais cara até então, porém a que certamente 

trará mais retorno em termos de divulgação, presença e para 

consolidação do evento. A Conselheira Janete chamou atenção para o 

fato de que muitas pessoas que participaram das demais etapas do 

Congresso certamente participariam da etapa de Florianópolis por ser o 

encerramento. A Presidente Patrícia disse que para a etapa de 

Florianópolis estava sendo programado um formato um pouco diferente. 

 

2 Auxílio participação remota no âmbito do CAU/SC.   

Fonte COAF-CAU/SC  

Apresentação Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia enfatizou que essa não poderia ser uma ação 
isolada e para tanto sugeriu deliberar pela sua discussão dentro de um 
contexto. Após discussão, foi definido como encaminhamento por 
postergar a discussão do assunto para uma próxima reunião ordinária 
do Conselho Diretor.  

 

3 Pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC. 

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime apresentou a pauta. Foi deliberado por aprovar os 
termos da pauta da 131ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, a ser 
realizada em 09 de setembro de 2022, de forma híbrida, das 09h às 13h. 
(Deliberação nº 030/2022 – CD – CAU/SC). 

 

4 Cronograma para Planejamento Estratégico CAU SC 2023. 

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação  Gerente Geral João Vicente Scarpin 

Encaminhamento 

O Gerente João pontuou que gostaria de tratar sobre dois assuntos: 
planejamento 2023 e planejamento estratégico. Em seguida apresentou 
a agenda do CAU/SC para os meses de setembro, outubro e novembro. 
Destacou que em setembro precisariam ser efetuadas as fases de 
visualização, quantificação e listagem dos projetos no âmbito das 
comissões e propôs que a reunião do Conselho Diretor do dia 03 de 
outubro de 2022 fosse realizada de forma ampliada, com a participação 
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dos coordenadores das comissões, para qualificação dos projetos. 
Também sugeriu alterar a data da Plenária do dia 14 de outubro de 2022 
para o dia 21 de outubro de 2022, a fim de possibilitar a análise final por 
parte da COAF-CAU/SC e após encaminhar a matéria à Plenária. 
Depois, disse que precisaria ser definido para novembro quando 
ocorrerá o Workshop do CAU/SC de Planejamento Estratégico de longo 
prazo e propôs a realização do mesmo no dia 16 de novembro de 2022. 
A Presidente Patrícia sinalizou que estaria impossibilitada nessa data 
por conta do “Fórum de Presidentes”. Após discussão, foi deliberado 
por: Aprovar os seguintes encaminhamentos e alteração do calendário 
de reuniões dos órgãos colegiados do CAU/SC de 2022: 
a) Que a reunião do Conselho Diretor do dia 03/10 seja de forma 
ampliada com a participação dos coordenadores das comissões 
especiais; 
b) Alterar a data da reunião plenária do dia 14/10 para 21/10; 
c) Inserir no calendário a “Reunião de Planejamento Estratégico” a ser 
realizada no dia 08/12, das 09h às 17h; 
d) Inserir no calendário o evento do “Dia do Arquiteto” para o dia 09/12 
– 18h às 21h;  
E por encaminhar a deliberação à Presidência do CAU/SC para que seja 
submetida ao Plenário para homologação e demais providências 
cabíveis. (Deliberação nº 029/2022 – CD – CAU/SC). 

  

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Sede própria. 

Fonte CD-CAU/SC 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia expôs que durante o mês de setembro o 

Secretário Jaime conversaria com o proprietário do imóvel, fato que 

possibilitará ter uma perspectiva quanto à saída do atual inquilino do 

prédio e quando o CAU/SC fará o pagamento para enfim ter as chaves 

do imóvel, ressaltando que somente após essas etapas começaria a ser 

discutido acerca da realização do Concurso Público de Projeto. A 

Conselheira Larissa se colocou à disposição para compor comissão de 

organização do concurso. Foi definido como encaminhamento pautar o 

assunto na próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, no dia 03 de 

outubro de 2022.  

Esta Súmula foi aprovada na 9ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 03/10/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Eliane de Queiroz Gomes Castro; Janete Sueli Krueger; 
Larissa Moreira e Maurício André Giusti.  

 
 
 
 
 

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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