
 

Florianópolis/SC, 26 de março de 2020. 

 

Ofício nº 369/2020/PRES/CAUSC 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Carlos Moisés 

Governador do Estado de Santa Catarina 

 

Assunto: Disponibilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina no 

esforço coletivo para conter o avanço da crise relativa ao Coronavírus.   

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, instituído pela 

Lei n° 12.378/2010, tem por funções, ademais de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela segurança da sociedade e do meio ambiente, 

bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo e pelo 

adequado atendimento das necessidades sociais.  

Estamos convictos de que a ação conjunta ou em parceria com órgãos e entidades 

públicas que atuem em Santa Catarina pode contribuir sobremaneira não somente para 

alcançarmos nossa missão institucional, mas também para satisfazermos outros interesses da 

nossa sociedade. 

Desta maneira, tendo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

conhecimento da pertinência do Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação 

de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças 

infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras 

providências, assim como o Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus e estabelece outras providências,  vimos por meio deste ofício 

corroborar com a visão de que o complexo cenário de crise que estamos vivenciando terá 

impactos enormes em nosso cotidiano.  



 

Neste sentido, gostaríamos de colocar este Conselho profissional à disposição do 

Governo do Estado, para possíveis ações de colaboração durante o período de duração desta 

crise. A necessidade de medidas enérgicas e rápidas, ao que indica o breve histórico de atuação 

internacional, podem minimizar o efeito desta crise para a população do nosso estado. 

Parabenizamos as ações do governo do Estado, que, à luz da ciência e dos prognósticos 

internacionais, agiu de forma proativa na prevenção e na necessária paralisação de boa parte 

das atividades econômicas, para preservar vidas. 

Como possibilidade de colaboração, podemos fazer um chamado aos arquitetos e 

urbanistas registrados neste conselho, especialmente os especialistas em arquitetura hospitalar, 

especialistas em georreferenciamento e arquitetos e urbanistas que atuam com demandas 

habitacionais das populações mais vulneráveis.  

Sabemos que a pandemia causada pelo COVID-19 exige isolamento social e 

distância entre as pessoas, em áreas vulneráveis, onde boa parte das famílias vivem em 

ambientes pequenos, sem ventilação ou insolação, e muitas vezes em um grupo de várias 

pessoas em uma residência com apenas um cômodo o quadro de contaminação é ainda mais 

complexo. Diante desse quadro, arquitetos e urbanista de todo território nacional estão se 

organizando para contribuir com recomendações a comunidade e fortalecendo uma ação em 

rede de colaboração. Informamos que o CAU está contribuindo para estruturação desta rede em 

SC. 

Disponibilizamos também nossas ferramentas tecnológicas, como a plataforma de 

georreferenciamento integrado, podemos contribuir também em passar informes e desenvolver 

ações de cooperação com profissionais da construção civil, uma vez que o registro de atividades 

técnicas dos arquitetos acompanha as atividades da construção civil, conhecida como a primeira 

a parar em crises e a primeira a retomar as atividades ao final destas. Aproveitamos para informar 

sobre algumas das ações que estamos realizando:  

-  http://www.causc.gov.br/noticias/urbanistas-brasileiros-formam-rede-para-agir-no-

combate-a-pandemia-do-coronavirus/  

- http://www.causc.gov.br/post/arquitetos-fazem-cartilha-para-colaborar-na-reducao-da-

disseminacao-do-coronavirus/ 

Ainda, cabe informar que além do Conselho, os arquitetos e urbanistas estão 

organizados em entidades representativas, organizadas por meio do Colegiado de Entidades 

Estaduais de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/SC, composto pelo CAU/SC, o Instituto de 

Arquitetos do Brasil, seccional Santa Catarina – IAB/SC, a Associação Brasileira de Escritórios 

de Arquitetura em Santa Catarina – AsBEA-SC, e o Sindicado de Arquitetos de Santa Catarina 

– SASC. O CEAU-CAU/SC também está articulado no esforço coletivo para minimizar os 
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impactos relativos ao enfrentamento à COVD-19, somando forças ao Conselho nesta importante 

demanda da sociedade. 

Estamos à disposição do Estado para colaborar, reiteramos manifestos de estima e 

consideração.  

 

Atenciosamente,  

 

 

_______________________________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 

Presidente CAU/SC 

 


