
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 102 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia dezessete de abril do ano de 
dois mil e vinte, on-line, através da 
plataforma Zoon. 
  
 
 
 

Às nove horas do dia dezessete de abril do ano de dois mil e vinte, de forma on-line 1 
através da plataforma Zoon, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e 2 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número cento e dois. 3 
Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA PAREJA GARCIA 4 
SARMENTO, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e Urbanistas CLÁUDIA 5 
ELISA POLETTO, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, EVERSON MARTINS, MATEUS 6 
SZOMOROVSZKY e RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, os suplentes de conselheiros, 7 
FELIPE BRAIBANTE KASPARY, MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, PATRÍCIA FIGUEIREDO 8 
SARQUIS HERDEN e SILVANA MARIA HALL, a coordenadora do CEAU DANIELA 9 
ACCORINTE LOPES, os empregados do CAU/SC, a Gerente Geral ALCENIRA 10 
VANDERLINDE, o Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, a Gerente Técnico 11 
interina MELINA MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE 12 
SOUZA, a Assessora Jurídica interina ISABELA SOUZA BORBA, o Advogado CÍCERO 13 
HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR, os Assistente s Administrativo FERNANDO DE 14 
OLIVEIRA VOLKMER e LUIZA MECABÔ e as Secretárias BRUNA PORTO MARTINS e 15 
TATIANA MOREIRA FERES DE MELO. Ressalta-se as ausências justificadas dos 16 
conselheiros LEONARDO PORTO BRAGAGLIA, ROSANA SILVEIRA, SILVYA 17 
HELENA CAPRARIO e FRANCIELE DAL PRÁ. Após a verificação e constatação da 18 
existência de quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os 19 
presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. 20 
Após a execução do hino nacional, a Presidente apresentou a pauta da reunião, que sem 21 
manifestações, foi encaminhada para votação e foi aprovada por unanimidade com os 22 
votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, 23 
Patrícia, Rodrigo Althoff e Silvana. No item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 101ª 24 
Plenária Ordinária, sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a ata 25 
que foi aprovada com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, 26 
Felipe, Patrícia, Rodrigo Althoff e Silvana e as abstenções dos conselheiros Mateus e 27 
Maurício. No item 5.1. Comunicado do CEAU, a Coordenadora Daniela Lopes relatou 28 
que as reuniões do colegiado estariam acontecendo online e que estariam principalmente 29 
sendo voltadas para a superação da crise, através de uma esquematização de propostas 30 
e ações trazidas pelas entidades, em busca de um movimento conjunto das entidades 31 
para amenizar os efeitos causados pelo Coronavirus. Disse que as propostas eram de 32 
certa forma política, mas também com ações imediatas e que na próxima semana seria 33 
entregue um posicionamento do Colegiado. No item 5. Apresentação de Comunicados, 34 
no item 5.2. Relato dos Coordenadores das Comissões Ordinárias, no Relato da 35 
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina, a Conselheira Cláudia informou dos 36 
encaminhamentos processos éticos, explicando como seria a admissão de novos através 37 
do formato online. Falou da necessidade de orientações aos profissionais com relação 38 
aos reflexos da pandemia. A Presidente registrou a chegada da Conselheira VALESCA 39 
MENEZES MARQUES. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, o 40 



 

 

coordenador Rodrigo Althoff fez a leitura da súmula da última reunião da comissão, 41 
destacando algumas deliberações. No Relato da Comissão Ordinária de Exercício 42 
Profissional, o Coordenador Everson falou das atividades ordinárias da comissão e 43 
informou que houve uma discussão sobre as ações que poderiam ser tomadas diante a 44 
situação da crise do Coronavirus. No Relato da Comissão Ordinária de Organização, 45 
Administração e Finanças, o Gerente Filipe falou da aprovação do relatório gerencial, 46 
acompanhamento da elaboração do relatório TCU e análise dos processos de cobrança. 47 
Informou das revisões da portaria de diárias.  Explicou que a reunião ocorreu em março e 48 
que assim não tinha muita noção com relação aos reflexos da crise do coronavirus, mas 49 
que já estavam sendo feitas análises, projetos e previsões para o enfrentamento da crise, 50 
tanto pelo CAU/SC como CAU/BR. No Relato da Comissão Especial de Política 51 
Urbana e Ambiental, a Coordenadora Valesca relatou que o foco principal da reunião foi 52 
a revisão final do Manual Fundamentos para a Cidades 2030 e que na data presente as 53 
cartilhas deveriam ser entregues no CAU. Informou que houve alguns alinhamentos com 54 
relação a pandemia. Relatou ações da Câmara Temática Cidade – Patrimônio de todos.  55 
No item 5.3. Relato da Presidência, a Presidente informou as ações e mudanças 56 
internas imediatas do CAU/SC em função da pandemia do Coronavirus. Disse que o 57 
Conselho conseguiu desde a primeira semana suas atividades, de forma remota, prestar 58 
seu serviço à sociedade. Informou que todos os funcionários estavam trabalhando Home 59 
Office, que as reuniões estavam acontecendo online e que o atendimento seguia 60 
acontecendo. Destacou o apoio do CAU/SC aos movimentos “Urbanismo contra o 61 
Corona” e “Arquitetos contra o Coronavirus”, dando visibilidade à essa rede. Destacou a 62 
importância desses movimentos no momento de crise, explicando o atual momento dessa 63 
rede era da criação de grupos de trabalho conforme as demandas estavam surgindo. 64 
Disse que uma das ações imediatas do CAU/SC foi apoiar essa rede e que agora seria 65 
necessária a criação de uma agenda para oferecer um suporte para às entidades 66 
públicas, mostrando como ao arquitetos e urbanistas poderiam contribuir com a 67 
sociedade perante à pandemia. Sobre as ações do CAU/BR destacou o adiamento do 68 
pagamento das anuidades por dois meses, a flexibilização das taxas e um acordo com o 69 
Banco do Brasil para ofertar um suporte específico aos profissionais autônomos. 70 
Informou que o CAU estaria atento aos reflexos da crise e que estariam sendo estudadas 71 
outras ações para enfretamento da crise. Disse que a sistematização das ações do 72 
Conselho perante a pandemia era a prioridade atual. Informou do envio de um ofício ao 73 
Governador de Santa Catarina colocando o CAU/SC à disposição da sociedade para 74 
esse enfretamento e que o retorno foi que assim que necessário entrariam em contato. 75 
Disse que o mesmo ofício foi encaminhado a outras entidades e prefeituras. Informou que 76 
o tema era prioritário também no fórum dos presidentes. Por fim destacou que a 77 
recomendação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo era de ficar em casa. Lembrou 78 
da importância da cidade a todos, destacando a vulnerabilidade dos espaços de 79 
exclusão, de periferia. Agradeceu o empenho e dedicação de todos para que as 80 
atividades do CAU acontecessem no mesmo formato. No Relato da Comissão Especial 81 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, a Coordenadora Cláudia 82 
explicou que houve um redirecionamento das atividades da comissão em função da 83 
pandemia, citando modificações no edital da comissão, a elaboração da carta aos 84 
candidatos e da revisão do plano PEI – ATHIS. Relatou a ideia de uma capacitação 85 
online. No item 5.3.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, o gerente Filipe 86 
apresentou os dados do mês de março e parte do mês de abril, com relação a gestão de 87 
pessoas, destacando as adaptações realizadas e novos procedimentos em função do 88 
Home Office. Fez um relato do mês de março sobre compras, contratos e licitações. 89 



 

 

Apresentou os resultados da gestão financeira do mês de março e início de abril. 90 
Destacou que a queda na arrecadação em função da crise ainda não era muito evidente 91 
no mês de março. Falou que estaria sendo acompanhado com muita atenção a questão 92 
da arrecadação e apresentou estudos com relação ao contingenciamento para 93 
enfrentamento da frustração de arrecadação e que estavam sendo analisadas todas as 94 
possibilidades. Fez um informativo sobre inadimplência e sobre a prestação de contas 95 
2019 ao TCU. No item 5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Antonio 96 
apresentou as informações sobre comunicação e eventos do último mês. Falou das 97 
campanhas e ações que estavam sendo divulgadas com relação ao Coronavirus e das 98 
adaptações realizadas em algumas ações do Conselho em função da pandemia. No item 99 
5.3.3. Relato da Gerência Técnica, a Gerente interina Melina apresentou os dados da 100 
gerência e do atendimento do mês de março. No item 5.3.4. Relato da Gerência 101 
Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou os dados e atividades da fiscalização do 102 
mês de março, explicou as adaptações no trabalho do setor em função da pandemia e os 103 
dados acumulados do ano.  No item 6. Ordem do Dia, no item 6.1. Validação da 104 
Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 de março de 2020, que suspendeu 105 
ad referendum do Conselho Diretor e do Plenário do CAU/SC, atendimento 106 
presencial, de eventos, reuniões, encontros atividades coletivas do CAU/SC 107 
(Origem: Presidência), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. Sem 108 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 109 
plenária que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros 110 
Cláudia, Daniel, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e a 111 
ausência do Conselheiro Rodrigo Althoff. No item 6.2. Validação da Deliberação 112 
Plenária Ad Referendum nº 02, de 18 de março de 2020, que estabeleceu 113 
temporariamente e em caráter excepcional, o regime de trabalho remoto (home 114 
office) aos empregados, estagiários e terceirizados do CAU/SC, e dá outras 115 
providências (Origem: Presidência), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o 116 
item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de 117 
deliberação plenária que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos 118 
conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e 119 
Valesca e a ausência do Conselheiro Rodrigo Althoff. No item 6.3. Validação da 120 
manifestação do CAU/SC recomendando o isolamento social e o trabalho remoto 121 
(origem: Presidência), o Assessor Antonio apresentou o item. Sem manifestações, a 122 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária que foi 123 
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, 124 
Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e a ausência do 125 
Conselheiro Rodrigo Althoff. No 6.4. Validação das medidas protetivas no ambiente 126 
de trabalho do CAU/SC, ações preliminares de contingenciamento 127 
orçamentário/financeiro e ações de articulação institucional para construção de 128 
alternativas ao cenário estabelecido pós pandemia (Origem: Conselho Diretor) a 129 
Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. Sem manifestações, a Presidente 130 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária que foi aprovada por 131 
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Felipe, 132 
Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e a ausência do Conselheiro Rodrigo 133 
Althoff. No item 6.5. Validação das Deliberações oriundas das reuniões ordinárias 134 
virtuais realizadas pelas Comissões Permanentes do CAU/SC realizadas no mês de 135 
março (Origem: Comissões) a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. 136 
Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 137 
plenária que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros 138 



 

 

Cláudia, Everson, Felipe, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca, a abstenção do 139 
Conselheiro Mateus e as ausências dos Conselheiros Daniel e Rodrigo Althoff. No item 140 
6.6. Homologação da alteração do Calendário Ordinário do CAU/SC (Origem: 141 
Conselho Diretor e CEAU), o Assessor Antonio apresentou as alterações e destacou 142 
que algumas delas não constavam na deliberação do Conselho Diretor, em função das 143 
reuniões online, pois estas foram sugeridas após a reunião da Diretoria. Sem 144 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 145 
plenária que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros 146 
Cláudia, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e as ausências 147 
dos Conselheiros Daniel e Rodrigo Althoff. No item 6.7. Sugestão ao CAU/BR sobre 148 
dispensa de documentos comprobatórios nos termos da Deliberação CEF nº 21, de 149 
25 de março de 2020 (Origem: CEF), a Assistente Nayana apresentou o item. A 150 
Conselheira Valeca fez uma contextualização do caso. Sem mais manifestações, a 151 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária que foi 152 
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, 153 
Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e as ausências dos Conselheiros 154 
Daniel e Rodrigo Althoff. No item 6.8. Sugestões ao CAU/BR sobre recadastramento 155 
de Pessoas Jurídicas no SICCAU nos termos da Deliberação CEP nº 29, de 24 de 156 
março de 2020 (Origem: CEP), a Gerente Melina apresentou o item. O Conselheiro 157 
Everson fez uma contextualização do caso. A Conselheira Valesca apontou uma 158 
alteração de pontuação na minuta do documento. Sem mais manifestações, a Presidente 159 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária que foi aprovada por 160 
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Felipe, Mateus, 161 
Maurício, Patrícia, Silvana e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel e Rodrigo 162 
Althoff. No item 6.9. Convênio com o Colégio Registral Imobiliário nos termos do 163 
Processo de Parceria nº 01/2020 (Origem: Conselho Diretor), a Assessora Isabela 164 
apresentou e contextualizou o item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para 165 
votação a proposta de deliberação plenária que foi aprovada por unanimidade com os 166 
votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, 167 
Silvana e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel e Rodrigo Althoff. No item 168 
6.10. Manifestação do CAU/SC sobre a Portaria do MEC nº 2.117/2019 (Origem: 169 
CEF), a Assistente Nayana apresentou o item. A Conselheira Valesca fez uma sugestão 170 
de alteração de texto no item um da minuta. A Conselheira Patrícia destacou que a 171 
tecnologia estaria cada vez mais forte e que o papel do Conselho deveria ser mais 172 
voltado para a qualidade do ensino. A Conselheira Silvana destacou que era importante 173 
fazer um estudo de como o Conselho poderia monitorar o EaD. O Conselheiro Felipe 174 
destacou a importância desse monitoramento inclusive com relação as adaptações feitas 175 
em função da pandemia. A Conselheira Cláudia ressaltou a importância de ter um 176 
cuidado com esse documento uma vez que poderia abrir possibilidades a favor do EaD. 177 
Sugeriu pausar qualquer avanço que pudesse incidir as nas carreiras e na profissão.  178 
A Presidente destacou a importância de prezar pela qualidade. Solicitou que a CEF 179 
acolhesse os apontamentos de todos os conselheiros para encaminhamento e análises 180 
futuras. Sugeriu uma inclusão nos considerandos na minuta de deliberação apresentada. 181 
Com as devidas alterações e sem mais manifestações a Presidente encaminhou para 182 
votação a proposta de deliberação plenária que foi aprovada com os votos favoráveis dos 183 
conselheiros Cláudia, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Rodrigo Althoff, 184 
Silvana e Valesca, a abstenção do Conselheiro Mateus e a ausência do Conselheiro 185 
Daniel. A Presidente encaminhou para votação ampliar o tempo de reunião por mais uma 186 
hora que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros 187 



 

 

Cláudia, Everson, Felipe, Mateus, Maurício, Patrícia, Rodrigo Althoff, Silvana e Valesca e 188 
a ausência do Conselheiro Daniel. No item 7. Comunicações dos Conselheiros e 189 
assuntos de interesse geral, a Presidente apresentou e informou do pedido de licença 190 
da Conselheira Fátima por quatro meses. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente 191 
declarou encerrada a reunião às catorze horas e três minutos. Para constar, eu, Tatiana 192 
Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada 193 
em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pela Presidente para que 194 
reproduza os efeitos legais. 195 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Presidente do CAU/SC 

 
 

 
 

 
_______________________________ 

Tatiana Moreira Feres de Melo 
Secretária do CAU/SC 

 
 
 
*Esta ata foi aprovada na Reunião Plenária realizada de forma virtual no dia 15/05/2020, 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Daniel Rodrigues da 
Silva, Everson Martins, Maurício André Giusti, Rosana Silveir, Silvana Maria Hall e 
Silvya Helena Caprario. Nos termos do item 2.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 
504, de 19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se. 
 
 


