
 
SÚMULA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 05 de fevereiro de 2020 HORÁRIO 09h38min às 12h06min 

LOCAL Sede do CAU/SC  
 

ASSESSORIA Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  Presidente do CAU/SC 9h 12h06min 

Luiz Alberto de Souza Representante IAB/SC 9h 12h06min 

Daniela Accorinte Lopes Representante SASC 9h 12h06min 

Everson Martins CEP - CAU/SC 9h 12h06min 
 

CONVIDADOS 
Ângelo Marcos Vieira Arruda – Vice-Presidente do IAB/SC. 
Julian Francisco de Vasconcelos Piran – Ex – Presidente do SASC. 

 

Ausência justificada 

Membro Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, Coordenador da CEF-CAU/SC. 

Justificativa Motivo profissional.  
 

Ausência justificada 

Membro 
Conselheira Silvana Maria Hall, Coordenadora Adjunta da CEF-
CAU/SC. 

Justificativa Motivo profissional.  
 

Ausência justificada 

Membro Luiz Fernando Motta Zanoni - AsBEA 

Justificativa 

Justificou que pelo fato de ser síndico de edifício, necessitou, na mesma 
data, atender ao chamado de emergência relacionado ao problema no 
abastecimento de gás no condomínio, não podendo comparecer à reunião. 
(Justificativa encaminhada por e-mail à secretaria do CAU/SC em 
10/02/2020, às 08h57min). 

 

Ausência justificada 

Membro Matheus Pedron Jasper - FeNEA 

Justificativa 

Justificou que a FeNEA estava em seu maior evento e se preparando para 
transição de gestão e disse que ainda não poderia confirmar participação 
na reunião por motivos externos. (Justificativa encaminhada por e-mail à 
secretaria do CAU/SC em 30/01/2020, às 11h51min). 

 

Ausência não justificada 

Membro 
Carlos Lopes, Presidente da AsBEA/SC e Coordenador do CEAU-
CAU/SC.  

 

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Extraordinária do 
CEAU-CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Após alterações, a súmula da 3ª Reunião Extraordinária do CEAU-
CAU/SC, do dia 08 de novembro de 2019 foi aprovada e encaminhada 
para publicação. 



 

Comunicação 

 

Responsável Luiz Alberto de Souza – IAB/SC 

Comunicado 

O Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza, Presidente do IAB/SC, 
informou sobre a realização das eleições para a Gestão 2020 – 2022 e 
agradeceu o apoio do CAU/SC e SASC na divulgação das mesmas. 
Expôs seu ponto de vista, frisando que o CEAU – CAU/SC precisará ser 
uma “arena de fortalecimento” das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo e disse que estava ocorrendo a reativação dos núcleos do 
IAB/SC. Após, salientou a importância da participação da ABAP – 
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas no CEAU-CAU/SC e 
convidou todas as entidades para participarem da “1ª Reunião do 
Conselho Estadual do IAB/SC”, a ser realizada no dia 07 de março de 
2020. O Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda, Vice-Presidente do 
IAB/SC, disse que estava sendo trabalhado o projeto do livro de 50 anos 
do IAB/SC e informou que ocorreria uma agenda de cursos no mês de 
março, expondo que estava responsável pelo curso de Plano Diretor e 
Zoneamento. Após, sugeriu a todos que se inscrevessem e explicou 
sobre o funcionamento do curso, bem como citou os demais cursos da 
agenda. 

 

Responsável Conselheiro Everson  

Comunicado 

O Coordenador da CEP-CAU/SC, Conselheiro Everson Martins, disse 
que a comissão estava “renovada” e citou os nomes dos Conselheiros/ 
Conselheiras membros para o ano de 2020. Posteriormente, informou 
que o projeto “Empreender Arquitetura” era o projeto mais evidente do 
momento e explicou seu funcionamento. Também elucidou o projeto 
“Arquitetando o seu Negócio” e por fim, disse que a comissão estava 
pensando em realizar um evento que tratasse de assuntos relativos à 
tecnologia, tais como a plataforma BIM e software livre.  

 

Responsável Presidente Daniela  

Comunicado 

A Presidente Daniela primeiramente saudou a chegada dos novos 
membros do CEAU-CAU/SC: Arquiteta e Urbanista Daniela Accorinte 
Lopes, Presidente do SASC e do Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de 
Souza, Presidente do IAB/SC. Logo após, repassou o informe referente 
à questão legislativa, ressaltando que no final de 2019 foi elaborado 
novo texto para a PEC 108. Disse que o foco do momento seria construir 
uma agenda com o CREA para tratar sobre o enfrentamento relativo às 
atribuições profissionais e frisou que o CAU/RS havia alcançou uma 
“vitória” relacionada a um determinado edital, conseguindo romper a 
questão do salário mínimo profissional (ação conjunta com o CREA), 
ressaltando a dificuldade de Santa Catarina para tratar dos assuntos 
legislativos e também com o CREA. Acrescentou que no final de 2019 o 
CAU/SC instituiu uma Comissão Temporária para Assuntos Legislativos 
e disse que seria muito importante uma aproximação com o CEAU-
CAU/SC para participar das agendas da comissão. Falou que o CAU/SC 
estava tentando estruturar junto à Assessoria Parlamentar do CAU/BR 
uma rede nacional com os CAU/UF. Posteriormente, informou que o 
CAU/SC oferecerá no dia 07 de março de 2020 um curso de capacitação 
de editais (demanda discutida pelo CEAU-CAU/SC no fim de 2019) e 
convidou todas as entidades para participarem da 100ª Plenária 
Ordinária do CAU/SC, no dia 18 de fevereiro de 2020, informando que 
ao final da plenária aconteceria o lançamento do projeto “Cidade 



 

Patrimônio de Todos”, construído pela Câmara Temática de Patrimônio 
Histórico junto à CPUA-CAU/SC. Disse que nos meses de abril e julho 
de 2020 serão realizados “CAU Itinerante”, nos quais serão discutidas 
duas temáticas principais: “Futuro das Cidades” (abril) e “Futuro do 
Trabalho” (julho). Após, falou que no mês de dezembro será realizado o 
“Dia do Arquiteto”. O Assessor Antonio acrescentou que estava sendo 
planejado realizar a semana do Arquiteto a fim de apresentar todas as 
entregas e “produtos” do CAU/SC do ano de 2020. Sobre a nova sede 
do CAU/SC, a Presidente Daniela informou que foi feita uma pesquisa 
no SISREI - Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis e que havia 
sido encontrado um terreno em São José/SC, sendo que estavam sendo 
efetuadas as tratativas para cessão do terreno, que, no entanto, não 
está situado na capital do estado (conforme prevê a legislação). Em 
seguida, disse que foi identificado um imóvel ao lado do Museu Cruz e 
Souza, na Rua Trajano, no Centro de Florianópolis/SC, o qual conta com 
sete pavimentos livres e que apesar de precisar de reforma, seria viável 
para o CAU/SC. Expôs que foi iniciado um debate com a Secretaria da 
Administração do Estado de Santa Catarina e que no fim de 2019 o 
Governo do Estado sinalizou positivamente a possibilidade de efetuar a 
cessão de uso do imóvel. Acrescentou que estava em fase de 
verificação da legalidade e como 2020 é um ano eleitoral não seria 
possível o Governo destinar o imóvel nesse momento. Por fim, informou 
que a ideia é de após as eleições lançar um concurso de projetos para 
a nova sede.  

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes – SASC 

Comunicado 

A Arquiteta e Urbanista Daniela Accorinte Lopes, Presidente do SASC, 
informou que o Sindicato ainda não tinha um planejamento específico 
das ações definido, porém repassou um pouco do plano de trabalho do 
SASC: academia, profissão e política e comentou sobre cada um dos 
itens apontados. O Arquiteto e Urbanista Julian Piran, Ex-Presidente do 
SASC, ressaltou, com relação às eleições do Sindicato, que foi 
procurada, na chapa eleita, a construção de uma diretoria com no 
mínimo 50% de mulheres (correspondente à exigência do Regimento 
Interno da FNA). Também disse ter sido buscada maior regionalização 
da chapa, com representantes de todo o estado de Santa Catarina. O 
Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda ressaltou a importância da 
participação das entidades do CEAU-CAU/SC a fim de garantir o 
quórum das reuniões do Colegiado.  

 

Responsável Assessor Especial Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O Assessor Antonio, a fim de repassar respostas de alguns assuntos 
tratados ao longo do ano de 2019 pelo CEAU-CAU/SC, informou que 
foram pensados alguns formatos para o calendário integrado das 
atividades das entidades, sendo que ao final, o setor de T.I do CAU/SC 
conseguiu fazê-lo por meio do Google, utilizando um aplicativo para criar 
uma plataforma específica do CEAU-CAU/SC no site do CAU/SC, sendo 
que cada entidade terá uma conta de e-mail do Gmail a fim de 
encaminhar a alteração do calendário, que será cadastrada e para a 
qual o aplicativo irá “linkar” com o calendário compartilhado. Sobre o 
mailing do CEAU-CAU/SC, disse que foi iniciado no ano passado o 
envio de mailings intercalados com os mailings do CAU/SC. Relatou 
que, entretanto, houve uma dificuldade com o retorno das entidades em 



 

relação aos conteúdos, portanto, disse que os mailings do CEAU-
CAU/SC somente serão efetivados se ao menos duas entidades 
encaminharem o conteúdo para ser comunicado. A respeito do 
calendário de reuniões para o ano de 2020, o Assessor Antonio informou 
que as datas das reuniões do Colegiado foram alteradas, sendo que a 
partir do mês de abril passarão a ser realizadas nas quintas-feiras que 
antecederão as reuniões plenárias ordinárias do CAU/SC, no período 
vespertino. Por fim, disse que foi elaborado Parecer Jurídico sobre a 
participação da ABEA e ABAP nas reuniões do Colegiado e que seria 
encaminhado às entidades, para ciência.  

 

4 

Apresentação dos assuntos extra pauta. 

O Assessor Antonio solicitou a inclusão do item extra pauta: Eleição e 
posse da nova coordenação do CEAU-CAU/SC 2020 e o Arquiteto e 
Urbanista Luiz Alberto de Souza, o item: Pedido do IAB/SC de apoio 
para edição e publicação do livro “IAB SC 50 ANOS”. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Debate sobre os 10 anos do CAU.  

Fonte - 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio disse que será feita uma tentativa de levantar o 

tema amplamente para a sociedade, ressaltando que estava previsto 

um debate específico sobre o assunto no cronograma de atividades do 

CAU/SC junto à atividade “Futuro da Arquitetura”, no mês de julho. O 

Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda compartilhou com todos que havia 

guardado documentos relativos à história do CAU. O Arquiteto e 

Urbanista Julian Piran ressaltou a importância de lembrar aos Arquitetos 

mais jovens do porquê que os Arquitetos àquela época quiseram “sair” 

do CONFEA – CREA. O Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza 

destacou, haja vista a importância para os Arquitetos e Urbanistas, bem 

como para a Arquitetura, o fato de lembrar que em 2021 o IAB Nacional 

completará 100 anos. A Presidente Daniela sugeriu a produção de um 

documentário da história do CAU para levar ao conhecimento do CEAU-

CAU/BR e ressaltou que esse documentário auxiliaria a engrandecer o 

debate nas eleições do CAU. Foi definido como encaminhamento que a 

Coordenadora do CEAU-CAU/SC faria um comunicado sobre esse 

projeto na 100ª Plenária Ordinária do CAU/SC, no dia 18 de fevereiro 

de 2020, bem como ele seria incluído na programação orçamentária do 

CEAU-CAU/SC para 2020.  

 

2 Agenda CEAU-CAU/SC 2020. 

Fonte - 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio informou que encaminharia às entidades o 

calendário aprovado pelo Conselho Diretor, para avaliação das datas 

previstas e a possível necessidade de reuniões extraordinárias. 

Também ressaltou a importância de as entidades elencarem os 

principais temas para as reuniões do Colegiado. Os membros do CEAU-

CAU/SC definiram como encaminhamento incorporar à programação do 

“CAU Itinerante”, na discussão da temática “Futuro das Cidades”, a 



 

temática relativa à “Arquitetura da Paisagem”, incluindo-a como projeto 

na programação orçamentária do CEAU-CAU/SC para 2020. 

 

3 Contribuições para a Carta aos candidatos 2020. 

Fonte - 

Encaminhamento 

O Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda informou que o IAB/SC havia 
elaborado uma carta composta por poucos itens, mas relevantes. O 
Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza explicou que foi elaborado 
um conteúdo “curto” a fim de instigar a leitura por parte dos candidatos 
e acrescentou que deveria ser referendada pelo CEAU-CAU/SC. A 
Presidente Daniela frisou a importância do posicionamento claro de 
cada uma das entidades e disse que está sendo feito um trabalho 
regional entre CAU/SC, CAU/PR e CAU/RS e que a ideia era ter uma 
“conversa” antecipada com os candidatos. Após, falou que seria 
fundamental o apoio das entidades para as futuras agendas com a 
ALESC, relativas ao trabalho com os candidatos. O Arquiteto e 
Urbanista Luiz Alberto de Souza se comprometeu a enviar a carta após 
o dia 07 de março. O Arquiteto e Urbanista Julian Piran julgou ser 
importante também trabalhar o “pós eleição”. Foi definido como 
encaminhamento que o CAU/SC repasse o calendário da ALESC às 
entidades do Colegiado a fim de possibilitar contribuições das mesmas.  

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Eleição e posse da nova coordenação do CEAU-CAU/SC.  

Fonte  

Encaminhamento 

Foi homologada a eleição e posse da Arquiteta e Urbanista Daniela 
Accorinte Lopes, Presidente do SASC, como Coordenadora do CEAU-
CAU/SC e do Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza, Presidente 
do IAB/SC, como Coordenador Adjunto do CEAU-CAU/SC. 

 

2 
Pedido do IAB/SC de apoio para edição e publicação do livro “IAB 
SC 50 ANOS”. 

Fonte - 

Encaminhamento 

O Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza reiterou o pedido 
encaminhado por meio do Ofício nº 001/2020, ressaltando que o IAB/SC 
estava disposto a aceitar as condições necessárias para viabilizar o 
solicitado. O Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda explicou que o valor 
financeiro citado no ofício foi uma estimativa. Foi definido como 
encaminhamento que o CAU/SC fará a análise da solicitação e 
posteriormente uma reunião de feedback diretamente com o IAB/SC.  

 

 
 
 

DANIELA PAREJA GARCIA 
SARMENTO 

Presidente do CAU/SC 
 
 
 

LUIZ ALBERTO DE SOUZA 
Representante do IAB/SC  

  
 
 

DANIELA ACCORINTE LOPES 
Representante do SASC 

Entidade Coordenadora do CEAU/SC 
 
 

 
EVERSON MARTINS  

Representante da CEP-CAU/SC 



 
 

 
 

ANTONIO COUTO NUNES 
Assessor Especial da Presidência 

Assessor Técnico 
 

 

 

 
BRUNA PORTO MARTINS  

Secretária 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 *Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 
14/04/2020, com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes, Daniela 
Pareja Garcia Sarmento, Everson Martins e Luiz Alberto de Souza. Nos termos do item 
2.4 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020, atestamos a 
veracidade das informações. Publique-se. 
 


