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SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/SC 

 

DATA 03 de outubro de 2022 HORÁRIO 13h38min às 17h50min 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário saída 

Patrícia Figueiredo Sarquis 
Herden 

Presidente 13h38min 17h50min 

Eliane De Queiroz Gomes 
Castro 

Coordenadora da CEP 13h30min 17h50min 

Janete Sueli Krueger Coordenadora da CED 13h30min 17h35min 

Larissa Moreira 
Coordenadora Adjunta 
da CEF 

13h30min 17h50min 

Maurício André Giusti Coordenador da COAF 13h30min 17h50min 
 

CONVIDADOS 

Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros – Coordenador da CPUA-
CAU/SC 
Conselheira Rosana Silveira – Coordenadora da CATHIS-CAU/SC 
Advogado Cicero Hipólito da Silva Junior (Assessor da CED-CAU/SC) 
Arquiteto e Urbanista Fernando Augusto Yudyro Hayashi (Assessor da 
CEP-CAU/SC) 
Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach (Assessor 
da COAF-CAU/SC) 
Arquiteto e Urbanista Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente 
Técnico do CAU/SC (Assessor da CATHIS-CAU/SC) 

 

Ausências justificadas 

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

Justificativa Motivo: Coincidente com julgamento da Premiação Acadêmica. (Justificativa 
encaminhada via INTRANET em 26 de setembro de 2022, às 22h48min). 

Conselheira Silvya Helena Caprario, Vice-Presidente. 

Justificativa Motivo saúde. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 27 de setembro 
de 2022, às 10h07min). 

 

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 8ª Reunião Ordinária de 2022. 

 

Encaminhamento 
A Súmula da 8ª Reunião Ordinária, do dia 30 de agosto de 2022 foi 
aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos e após, 
encaminhada para publicação. 
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Comunicações 
 

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 colocando os 

trabalhos em ordem e sobre o retorno da  Conselheira Cláudia Elisa 

Poletto de seu período de licença. Expôs que na última reunião ordinária 

foi discutido acerca dos projetos da CED-CAU/SC para o ano de 2023, 

os quais seriam expostos na presente reunião.  

 

Responsável Conselheiro Maurício André Giusti  

Comunicado 

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

Conselheiro Maurício André Giusti, disse que a comissão teve uma boa 

notícia quanto à ação de “atenção” à situação das inscrições dos 

profissionais no CAU/SC, fato que garantiu a diminuição de um terço do 

número de pendências dos Arquitetos e Urbanistas com o Conselho. 

Acrescentou que a COAF-CAU/SC estava tratando sobre o 

Planejamento Orçamentário 2023 e que foi agendada reunião 

extraordinária para dar sequência a essa pauta. Por fim, expôs sobre a 

formulação de Edital de Patrocínio para 2023 e acerca dos processos 

de cobrança, os quais seriam encaminhados ao Plenário.  

 
 

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 participação da 

comissão no “3º Fórum das Comissões de Exercício Profissional - 

CAU/UFs”, realizado em Belo Horizonte, destacando que foi bastante 

proveitoso. Em seguida, disse que seria realizado um “Encontro das 

CEPs com a CEP-CAUBR”, sendo que se esperaria uma concretização 

das ações iniciadas na CEP-SUL. Ao final, mencionou que a CEP-

CAU/SC estava com um projeto o qual objetiva que as ações da 

comissão sejam mais comunicadas. 

 

Responsável Conselheira Larissa Moreira 

Comunicado 

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

Conselheira Larissa Moreira, comunicou sobre a participação da  

comissão no “I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação 

Profissional”, realizado em São Paulo, no qual foi bastante conversado 

sobre o tema “EaD”. Em seguida, destacou que na última reunião da 

comissão foi discutido acerca de um pedido judicial de registro em EaD 

da UNOPAR e explicou que tinha sido feito em maio, mas a comissão 

estava aguardando o pedido de tempestividade do CAU/BR ou do 

Minitério da Educação - MEC, salientando que o mesmo considerou o 

curso tempestivo. Ao final, informou que na presente data estava 

acontecendo a “Sessão de Julgamento Premiação Acadêmica 2022”. 
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Responsável Conselheira Rosana Silveira 

Comunicado 

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

Conselheira Rosana Silveira comunicou que a comissão estava 

finalizando os projetos pilotos com a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis e de Chapecó, destacando que no dia seguinte o Gerente 

Pedro, Assessor da CATHIS-CAU/SC, apresentaria o modelo na 

FECAM. Depois, falou que a comissão estava desenvolvendo o projeto 

piloto “Moeda Social da ATHIS – MATHIS” para ser colocado em prática 

no próximo ano. O Gerente Pedro explicou que no dia seguinte seria 

realizada reunião com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e na sexta-

feira reunião online com a Prefeitura Municipal de Chapecó, a fim de 

possibilitar a elaboração de deliberação da CATHIS-CAU/SC na 

próxima semana a fim de posteriormente encaminhar ao Conselho 

Diretor e ao Plenário a proposta do convênio com ambos os 

municípíosdades.       
 

Responsável Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 

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

Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, informou que além dos 

encaminhamentos habituais, a comissão tem focado nos projetos: 

“Cidade Regular” e “Campanha Obra Regular” e em termos de 

orçamento, tem trabalhado na manutenção dos dois projetos da 

comissão.  
 

Responsável Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Comunicado 

Relato da Presidência do CAU/SC: A Presidente Patrícia informou que 
no último mês foram desenvolvidas ações internas frente ao avanço da 
nova sede, destacando que o Conselho estava na iminência da 
efetivação da assinatura do contrato e que foi montado um grupo de 
trabalho composto por funcionários a fim de entender como seria feita a 
mudança provisória. Disse que o grupo estabeleceu que a mudança 
seria tratada em três momentos, sendo que primeiramente seria feita 
mudança da sala plenária para o andar térreo; depois seriam levadas as 
áreas internas para ocupação das lajes corporativas; e por último, a 
ocupação total definitiva do prédio após a realização do concurso 
público de projeto. Salientou que talvez seja possível realizar a reunião 
plenária do mês de novembro na nova sede. Em seguida, sobre o 
“Fórum de Presidentes”, destacou que estavam sendo efetuadas 
algumas ações de organização para o próximo ano e informou que 
participou junto ao Assessor da Presidência Pery Segala do “Encontro 
de Comunicação: Comunicação Eficiente dos CAU/UF”, realizado em 
Cuiabá. A respeito do “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina - Etapa Lages”, mencionou que todos os palestrantes já 
estavam confirmados e que a ideia para a etapa de Florianópolis seria 
realizá-lo em um formato diferente dos demais, com maior número de 
palestrantes, algumas dinâmicas diferentes, mais oficinas e evento 
paralelo da CPUA-CAU/SC.   

 

4 

Apresentação da pauta e dos assuntos extra pauta. 

Foram apresentados os assuntos da pauta e incluídos como itens extra 
pauta: 
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- Renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre os Conselhos 
Signatários nº 001/2022.  
- Solicitação de alteração do calendário de reuniões dos órgãos 
colegiados do CAU/SC de 2022.  
- Proposta de alteração do Regimento Geral do CAU quanto aos 
membros do CEAU nos CAU/UF. 

 

ORDEM DO DIA 
 

1 Orçamento 2023. 

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação  Gerente Geral João Vicente Scarpin 

Encaminhamento 

O Gerente João expôs que estava na segunda etapa do Orçamento 

2023, explicando que foi passado por todas as reuniões de comissões 

e do CEAU-CAU/SC, nas quais foram elencadas a quantidade de 

propostas, sendo todas catalogadas e niveladas, com seus objetivos 

pretendidos, alinhamento com o Planejamento Estratégico, previsão 

orçamentária e de cronograma. Disse que na presente reunião seria 

realizada a qualificação das propostas para elaboração da peça de 

projetos, mencionando que nas próximas duas semanas seria feito o 

detalhamento administrativo financeiro até a realização da reunião 

extraordinária da COAF-CAU/SC para que posteriormente seja 

encaminhado ao Plenário. Ressaltou que no entanto as propostas dos 

projetos tinham um orçamento estimado, porém não foi possível finalizar 

com todas as despesas do CAU/SC, fato que impede uma definição de 

orçamento para projetos, portanto, talvez fosse necessário algum 

trabalho adicional para elencar tais projetos. Logo após, apresentou a 

primeira etapa (comissões) e a segunda etapa (Conselho Diretor 

Ampliado), bem como o detalhamento de cada uma delas. Também 

mostrou as propostas alinhadas para 2023 conforme os macro 

objetivos, destacando que foram recebidas trinta e duas propostas, 

sendo algumas delas iniciativas e outras ações. Após, apresentou a 

estimativa dos limites para 2023, ressaltando o valor da receita corrente, 

valor da receita de capital e valor da receita total. Ademais, expôs os 

valores previstos com pessoal, Centro de Serviços Compartilhados – 

CSC e Fundo de Apoio, salientando que descontados esses valores, 

entraria na manutenção do CAU/SC e dos Órgãos Colegiados, bem 

como da Presidência, para aí então definir os projetos. Mostrou a 

quantidade de projetos propostos pelas comissões e pelo CEAU-

CAU/SC e o comparativo das programações relativas aos anos de 2022 

e 2023. Seguidamente, a Conselheira Larissa, Coordenadora Adjunta 

da CEF-CAU/SC, apresentou os projetos da comissão: (“CAU nas 

Escolas / CAU Educa”; “Premiação Acadêmica 2023”; “Diagnóstico do 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina”; “Diálogo Sobre 

Ensino e Aprendizagem / Encontro de Coordenadores e Professores”; 

“Publicação – Histórico premiação Acadêmica – 10ª Edição”), 

detalhando seus objetivos, resultados e valores estimados. Da mesma 

maneira, a Conselheira Janete, Coordenadora da CED-CAU/SC, expôs 

os projetos da comissão: (“Sistema de Processos Digitais: Módulo de 

Protocolo e Tramitação de Processos” e “Coordenação de Atividades 
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de Valorização Profissional” - em conjunto com CEF-CAU/SC e CEP-

CAU/SC), detalhando seus objetivos, resultados e valores estimados. A 

Conselheira Eliane, Coordenadora da CEP-CAU/SC, mencionou os 

projetos da comissão: (“Agente de Constatação”; “Oficinas Itinerantes 

de Empreendedorismo”; “Promoção do Exercício Profissional”; 

“Relacionamento Institucional – Visitas a Associações de Lojas de 

Arquitetura de Interiores”; “Ferramenta de Padronização de Selo / Placa 

de Obra”), detalhando seus objetivos, resultados e valores estimados. A 

Conselheira Rosana, Coordenadora da CATHIS – CAU/SC, exibiu os 

projetos da comissão: (“Edital – Capacitação (Mulheres) / Comunidade”; 

“Impressão Cartilha / Encartes ATHIS”; “Jornada da ATHIS”; “MATHIS 

– Moeda da ATHIS”; “Convênio / Edital ATHIS”), detalhando seus 

objetivos, resultados e valores estimados. Posteriormente, o 

Conselheiro Rodrigo, Coordenador da CPUA – CAU/SC, apresentou os 

projetos da comissão: (“Plataforma Virtual Ecossistemas das Cidades”; 

“Cadernos Detalhamento Arquitetônico – Museu Histórico de Santa 

Catarina”; “Oficinas Presenciais para Capacitação sobre Plano Diretor 

Municipal”), detalhando seus objetivos, resultados e valores estimados. 

Acrescentou que a CPUA-CAU/SC também objetiva alocar recursos do 

CAU/SC para campanha de valorização profissional aberta à 

comunidade por meio de outdoors, com o intuito de atingir o público 

externo, sugerindo a expansão da campanha entre vinte a trinta cidades 

de Santa Catarina com maior densidade populacional. O Gerente João 

mencionou os projetos da COAF-CAU/SC: “Patrocínio Institucional – 

Coletânea 2022-2023” e “Patrocínio Institucional – Capacitação 

Institucional”, expondo seus respectivos valores estimados, bem como  

os objetivos e valores estimados dos projetos do CEAU-CAU/SC, sendo 

eles: “Projeto Honra ao Mérito” (Premiação) e “Licenciamento 

Simplificado de Projetos nos Órgãos Públicos”. Depois, disse que nas 

próximas duas semanas seria trabalhada a questão da elaboração das 

despesas de manutenção e desenvolvimento das atividades de 

Plenário, comissões, Conselho Diretor, Presidência e setores do 

CAU/SC, bem como os projetos ou contratos já existentes e os que têm 

a expectativa de existir (capacitação; eventos; agência de publicidade; 

assessoria de comunicação; fábrica de software; contratos continuados; 

projeto sede; projeto eleições 2023 CAU). O Gerente Filipe salientou 

que para a manutenção das comissões, a qual não entrava nessa parte 

de projetos, o estimado seria baseado no histórico recente, sendo que 

se tentaria garantir a continuidade do formato atual de realização das 

reuniões de comissões. O Secretário Jaime ressaltou que para as 

comissões especiais deveria ser feito de maneira que eventuais 

deslocamentos/viagens, fossem retirados somente de projetos e para 

as comissões ordinárias, disponibilizar um valor único, igual para todas 

proporcionalmente. O Gerente Pedro sugeriu utilizar verba específica 

para capacitação. Após, o Gerente Filipe expôs que para o próximo ano 

estavam previstas duas novas comissões: Comissão Temporária do 

Concurso Público e Comissão Eleitoral, e para tanto seria necessário 

destinar orçamento para ambas. Após discussão, foi definido como 

encaminhamento realizar reunião extraordinária virtual no dia 10 de 
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outubro de 2022, das 14h às 15h, para complementação da discussão 

acerca desse item de pauta. 

 

2 Acompanhamento da execução do Congresso.  

Fonte Presidência do CAU/SC  

Apresentação -  

Encaminhamento 
Item contemplado durante a fala da Presidência no momento dos 
comunicados.  

 

3 Sede própria.   

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação -  

Encaminhamento 
Item contemplado durante a fala da Presidência no momento dos 
comunicados.  

 

4 
Ofício Circular nº 050/2022 - CAU/BR (Alteração da dinâmica da 
Reunião Plenária).  

Fonte Presidência do CAU/BR   

Apresentação Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime explicou que o CAU/BR encaminhou o ofício 
supracitado, com pedido de contribuição sobre possível alteração do 
Regimento Geral no tocante ao funcionamento do Plenário. Após 
discussão, foi definido como encaminhamento que a Presidente 
encaminharia o assunto ao Fórum de Presidentes e voltaria a discutir o 
assunto posteriormente.   

 

5 
Ofício Circular nº 053/2022 - CAU/BR (Processos Administrativos 
das comissões permanentes do CAU/BR).  

Fonte Presidência do CAU/BR   

Apresentação Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime explicou que o CAU/BR encaminhou o ofício 
supracitado, com solicitação de encaminhamento por parte das 
comissões permanentes do CAU/UF, de informações acerca dos 
requisitos necessários para a inserção e tramitação de documentos 
pertinentes a processos de sua competência, nos sistemas do CAU, 
bem como proposta de padronização para cada um, quando cabível. 
Após discussão, foi definido como encaminhamento que a Presidente 
encaminharia o assunto ao Fórum de Presidentes e voltaria a discutir o 
assunto posteriormente.    

 

6 Pauta da 132ª 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 132ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, a ser 
realizada em 21 de outubro de 2022, de forma híbrida, das 09h às 16h. 
(Deliberação nº 034/2022 – CD – CAU/SC). 
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EXTRA PAUTA 
 

1 
Renovação do Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2022  entre os 
Conselhos Signatários.  

Fonte Presidência do CAU/SC 

Apresentação  Presidente Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia expôs que o referido Acordo de Cooperação, o 

qual objetiva a otimização de recursos e compartilhamento de 

experiências, venceria no mês de outubro, e para tanto sugeriu a 

renovação do mesmo. Após discussão, foi deliberado por aprovar a 

celebração do “Instrumento de Acordo para Cooperação Técnica entre 

os Conselhos Signatários nº 001/2022” e por encaminhar a deliberação 

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

031/2022 – CD – CAU/SC). 

 

2 
Solicitação de alteração do calendário de reuniões dos órgãos 
colegiados do CAU/SC de 2022. 

Fonte CATHIS-CAU/SC 

Apresentação  Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime expôs sobre a solicitação da CATHIS-CAU/SC 

quanto à alteração do calendário. Foi deliberado por aprovar a alteração 

do calendário de reuniões dos Órgãos Colegiados do CAU/SC de 2022 

no sentido de alterar o horário das reuniões ordinárias da Comissão de 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social dos meses de 

outubro e novembro para 13h30min às 17h30min e por encaminhar a 

deliberação à Presidência do CAU/SC para que seja submetida ao 

Conselho Diretor e às demais providências cabíveis. (Deliberação nº 

032/2022 – CD – CAU/SC). 

 

3 
Proposta de alteração do Regimento Geral do CAU quanto aos 
membros do CEAU nos CAU/UF. 

Fonte CEAU-CAU/SC 

Apresentação  Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves 

Encaminhamento 

O Secretário Jaime explicou que o CAU/BR encaminhou ofício de  

solicitação de contribuições sobre a proposta de alteração do 

Regimento Geral do CAU quanto à realização de reuniões ampliadas 

dos CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF e depois efetuou leitura da 

proposta do CEAU-CAU/SC. Foi deliberado por aprovar os termos da 

proposta de alteração do Regimento Geral do CAU quanto aos 

membros do CEAU nos CAU/UF e por encaminhar a deliberação à 

Presidência do CAU/SC para que seja submetida à apreciação do 

Plenário e demais providências cabíveis. (Deliberação nº 033/2022 – 

CD – CAU/SC). 

 

Esta Súmula foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária do CD-CAU/SC de 31/10/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno, Henrique Rafael de Lima e  
Maurício André Giusti.  
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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 
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