
 
SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 03 de abril de 2020 HORÁRIO 10h às 13h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 

 Tatiana Moreira Feres de Melo - Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  Presidente do CAU/SC 10h 13h 

Luiz Alberto de Souza Representante do IAB/SC 10h 12h42 

Daniela Accorinte Lopes Representante do SASC 10h 13h 

Everson Martins 
Coordenador da CEP - 
CAU/SC 

10h 13h 

 

CONVIDADOS 
Keven Moreira Prates – FeNEA 
Matheus Jasper – SASC  

 
 

Ausência não justificada 

Membro Carlos Alexandre Vieira Lopes - AsBEA 
 

Ausência justificada 

Membro Rodrigo Althoff Medeiro - CEF - CAU/SC .  
 
 

Comunicação 

 

Responsável Assessor Antônio Couto 

Comunicado 

Explicou como aconteceria a reunião de forma remota e explicou que a 
reunião extraordinária havia sido convocada fora do prazo previsto mas 
que o entendimento era de que com a concordância da maioria dos 
membros a reunião poderia ocorrer. 

 

Responsável Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Comunicado 

Informou os encaminhamentos que estavam sendo feitos com relação 
ao coronavirus no CAU/SC. Destacou que o propósito era manter o 
Conselho atendendo a sociedade e sanando todas as demandas. 
Explicou que estava sendo analisado o que poderia ser feito a curto, 
médio e longo prazo. Destacou que o CAU/BR estava sensível a toda a 
crise. Informou do apoio a Rede de Arquitetos e Urbanistas em apoio as 
famílias que vivem em áreas de vulnerabilidade, acessórios de proteção, 
entre outros. Explicou que era uma rede autônoma e que o CAU/SC 
apoiava dando visibilidade ao movimento. Disse que em paralelo foram 
notificadas várias entidades e órgãos públicos, colocando o CAU/SC à 
disposição e apontando as diversas frentes de trabalho. Falou que a 
informação do Governo do Estado é que não seriam construídos 
hospitais de campanha, apenas melhoria das estruturas já existentes 
para aumento da quantidade dos leitos. Informou da volta dos trabalhos 
da construção civil e explicou que a orientação do CAU/SC aos 
arquitetos seria manter o isolamento social.  



 
 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

Informou da suspensão dos eventos relacionados à comissão. Explicou 
que o foco da CEP estava em tomar as providencias com relação ao 
coronavirus. Destacou a importância de uma sintonia com as ações do 
CAU/BR. 

 

Responsável Luiz Alberto de Souza 

Comunicado 

Falou das ações do IAB/SC no sentido de seguir as orientações do IAB 
nacional. Falou que uma grande preocupação seria o pós-quarentena. 
Destacou a importância de dar apoio aos profissionais da área da saúde 
e de fazer um trabalho em rede.  

 

Responsável Keven Moreira Prates 

Comunicado 
Informou as adaptações das atividades da FeNEA com relação ao 
coronavirus. Falou que o grande tema que estava sendo debatido era o 
EaD.  

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes 

Comunicado 

Relatou que o SASC estava em consonância com as atitudes tomadas 
pelas demais entidades, mas que como um sindicato estão bem 
voltados para as questões trabalhistas como um todo.  Destacou que o 
mundo vai mudar após essa crise, sugerindo que o foco da reunião fosse 
votado para ações imediatas. Solicitou que item dois fosse o primeiro 
item a ser pautado. 

 

ORDEM DO DIA 

 

2 
Propostas de iniciativas no âmbito da arquitetura e do urbanismo para 
as instituições governamentais estaduais. 

Fonte - 

Encaminhamento 

A Presidente Daniela falou das ações da rede, explicando que houve 
um mapeamento e que já existe uma lista de voluntários. Explicou que 
o CAU/SC disponibilizou um formulário da rede no site, dando 
visibilidade ao grupo e destacando a importância dessa visibilidade. 
Relatou que seriam necessários mediadores. Falou que as prioridades 
são confecção de máscaras, ações de grupos de apoio com distribuição 
de alimentação e a atenção voltada às pessoas que estão nas áreas 
vulneráveis. Falou que o momento atual era de criação dos grupos de 
trabalho para atender as demandas mapeadas. O Assessor Antonio 
destacou a importância de uma ação das entidades nesse movimento. 
O Arquiteto Luiz Alberto sugeriu uma articulação com os demais 
conselhos profissionais, destacando que seria necessário tomar 
cuidado com as ações do CAU, uma vez que o Conselho não era da 
área de saúde. A Presidente Daniela explicou que a ação dos urbanistas 
era difusa mas tinha uma lógica. Sugeriu trazer para dentro da rede as 
ações que tivessem esse foco. Destacou que precisaria ser uma ação 
articulada e que a rede poderia ser o ponto de partida para tal, que seria 
cada grupo tentando atuar dentro da sua área profissional. Disse que 
na ASCOP ainda não havia um movimento para ação na rede e que 
observava apenas um movimento bem intenso dos conselhos de 
farmácia e enfermagem. Relatou que a maioria dos presidentes dos 
demais conselhos estavam apoiando a volta ao trabalho. Sugeriu 
organizar demandas da rede e a partir disso verificar quais conselhos 



 

poderiam ser chamados para atuar junto à rede e que fosse sugerida à 
ASCOP a criação de um grupo de trabalho para tratar a crise do 
coronavirus. O Arquiteto Everson sugeriu que cada entidade buscasse 
alinhamento com seus pares. A Arquiteta Daniela Lopes sugeriu que 
fosse encaminhado que cada entidade criasse suas ações e trouxesse 
para o colegiado para reverberar na rede, trazendo seu apoio para a 
rede. Sugeriu que os conteúdos fossem alinhados para que todos os 
canais divulgassem igualmente, reforçando a rede. O Arquiteto Luiz 
Alberto registrou o apoio do IAB/SC à rede. A Arquiteta Daniela Lopes 
falou que o SASC faria um documento de apoio a rede e sugeriu que as 
entidades analisassem como poderiam contribuir. Disse que o CAU/SC 
se posicionou e que o SASC estava de acordo. Sugeriu uma carta de 
apoio do Colegiado. No próximo ponto, falou que o tema era muito afeto 
a profissão e que com o decreto do governador de retomada das 
atividades da construção civil, poderiam ser perdidas muitas vidas. 
Enfatizou a seriedade do problema. A Presidente Daniela lembrou que 
haveria o movimento de várias entidades forçando o estado a voltar para 
o trabalho, visando uma perspectiva econômica e outras com o 
pensamento que o isolamento deveria ser mantido. Sugeriu apoiar os 
movimentos que já existem como “Consciência Santa Cataria” e a Carta 
da UDESC. A Arquiteta Daniela Lopes falou que era importante verificar 
os posicionamentos dos arquitetos com relação a isso e quais os 
procedimentos o CAU/SC estava tomando com relação a volta dos 
trabalhos da construção civil. A Presidente Daniela explicou que a 
fiscalização do CAU/SC estaria ocorrendo Home Office. Destacou o 
cuidado que deve ser tomado com um regramento de segurança do 
trabalho nas atuais condições, com uma base técnica. O Arquiteto 
Everson fez uma reflexão de como se garantiria segurança na 
construção civil, mostrando a inviabilidade dessa garantia, destacando 
a importância de construir um entendimento da classe com relação ao 
tema. O Arquiteto Luiz Alberto informou que o IAB/SC já subscreveu o 
movimento “Consciência Santa Cataria”, destacando a importância 
dessa divulgação. Sobre o mercado de trabalho, disse que era um 
momento delicado de enfrentamento da crise, destacando que há uma 
diferença muito clara de grupos com posicionamentos opostos. Propôs 
que seja mantida a próxima reunião nesse formato e que cada entidade 
e comissão do Colegiado encaminhasse por escrito para a Assessoria, 
suas contribuições com relação à situação, para que fosse feita uma 
síntese para elaboração de um documento. A Presidente Daniela 
sugeriu um encaminhamento de um formulário, facilitando a 
sistematização, com prazo de devolução até o dia catorze. O Assessor 
Antonio sugeriu antecipar a reunião do dia dezesseis para o dia catorze, 
para apresentar o resultado na reunião plenária. A Arquiteta Daniela 
Lopes lembrou da importância de um debate sobre os hospitais de 
campanha no estado. A Presidente Daniela disse que a informação que 
ela teria era que Santa Catarina tendia a terceirizar todo o serviço, e que 
seria um contrato global, onde as empresas do estado ajudariam as 
empresas contratadas. Destacou que não haveria uma definição se 
seriam construídos hospitais de campanha ou se seriam organizadas 
nas estruturas já existentes. 
   

1 Situação do EAD nas instituições de ensino 

Fonte - 



 

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes questionou se as ações de EaD que estavam 

sendo aplicadas estariam na legislação e se haveria um alinhamento 

das instituições com relação aos encaminhamentos que estavam sendo 

feitos. O estudante Keven explicou que as universidades não estavam 

agindo de forma homogênea. Destacou que as grandes questões eram 

com relação a redução das mensalidades das universidades privadas, 

uma vez que as aulas não estariam acontecendo de forma presencial e 

como seria no caso dos alunos que não tem condições para 

acompanharem as aulas de forma online. A Presidente Daniela sugeriu 

encaminhar as cartas da ABEA e FeNEA para um encaminhamento do 

Conselho Diretor, disse que alguns CAU/UF já se manifestaram, mas 

que Santa Catarina não discutiu na CEF e que não haveria um 

posicionamento do CAU/BR. O Arquiteto Luiz Alberto disse que o 

posicionamento do CEAU era não recomendar um curso totalmente 

EaD, sugerindo que esse posicionamento fosse mantido por enquanto. 

Lembrou que esse momento traria muitas mudanças futuras. Propôs a 

republicação da carta do CEAU/SC. O Arquiteto Everson destacou que 

após essa crise o modelo padrão poderia mudar. A Arquiteta Daniela 

Lopes falou que não conhecia a carta do CEAU mas sugeriu que esta 

fosse revisada e em seguida republicada. A Presidente Daniela sugeriu 

o encaminhamento de uma nova carta diretamente ao Plenário do 

CAU/SC, uma vez que o Conselho Diretor que se reuniria segunda-feira 

e o item teria certa urgência. A Arquiteta Daniela Lopes solicitou que o 

estudante Keven revisasse a carta da FeNEA junto ao Colegiado, com 

as novas informações.  

 
 

3 Prazos de aprovação de projetos nos órgãos públicos 

Fonte - 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto destacou a morosidade das aprovações no 
setor da arquitetura imposta pelo poder público, sugeriu aproveitar a 
situação para abordar o tema novamente. Propôs que cada entidade 
apresentasse suas ações para uma sistematização. O Coordenador 
Everson falou de um projeto da CEP que buscava a padronização da 
sistemática dos projetos, nos quesitos aprovação, prazos, valores, entre 
outros. A Arquiteta Daniela Lopes solicitou que cada entidade fizesse 
uma sistematização das suas ações, para que a partir disso pudesse 
ser organizado como Colegiado.  
  

 

4 
Políticas de  compensação aos arquitetos menos favorecidos no 
Estado 

Fonte - 

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes falou do coronavoucher que seria para 
arquitetos também e das ações do governo do estado que estariam 
surgindo. O Arquiteto Luiz Alberto sugeriu que cada entidade elencasse 
quais as suas propostas, para que fosse sistematizado e apresentado 
na próxima reunião. Disse que o IAB/SC e IAB nacional já estariam 
fazendo alguns movimentos. A Presidente Daniela sugeriu que fossem 
posicionamentos a curto, médio e longo prazo, focados na habitação 
social como pauta de desenvolvimento urbano e retomada da crise, 
como o Plano Nacional da ATHIS. Falou do plano de recuperação 



 

financeira, além das ações imediatas, como a construção das estruturas 
de emergência. O Conselheiro Everson lembrou das linhas de crédito 
que foram tratadas no clipping do CAU/BR. A Arquiteta Daniela Lopes 
questionou sobre o orçamento do CEAU. O Assessor Antonio lembrou 
que o orçamento do CAU/SC seria revisto, principalmente em função do 
coronavirus. O Arquiteto Luiz Alberto destacou a importância de atentar 
aos gastos para daqui em diante, com muita expertise. Sugeriu pautar 
o tema em uma próxima reunião. A Gerente Alcenira apresentou um 
panorama da atual situação financeira.  

 

 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

 
Luiz Alberto de Souza 

Representante do IAB/SC 
 
 
 
 

  
 

 
Daniela Accorinte Lopes 
Representante do SASC 

 
 
 
 

Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

Assessor Técnico 
 

Everson Martins  
Representante da CEP - CAU/SC 

 

 Tatiana Moreira Feres de Melo 
Secretária 

 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 2.4 da Deliberação Plenária nº 
504, de 19 de junho de 2020 


