
 

SÚMULA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 14 de abril de 2020 HORÁRIO 14h às 18h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 

 Tatiana Moreira Feres de Melo - Secretária 

 Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral CAU/SC 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  Presidente do CAU/SC 14h04 16h35 

Luiz Alberto de Souza Representante do IAB/SC 14h 16h35 

Luiz Fernando Motta Zanoni 
Representante suplente da 
AsBEA/SC 

14h 16h35 

Daniela Accorinte Lopes Representante do SASC 14h 16h35 

Everson Martins 
Coordenador da CEP - 
CAU/SC 

14h 16h35 

Rodrigo Althoff Medeiros 
Coordenador da CEF - 
CAU/SC 

14h 16h35 

 

CONVIDADOS Keven Moreira Prates – FeNEA 
 
 

Ausência não justificada 

Membro Carlos Alexandre Vieira Lopes - AsBEA 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Assessor Antônio Couto 

Comunicado  Explicou como aconteceria reunião on-line e que ela seria gravada 
 
 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DE REUNIÕES ANTERIORES 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio explicou que a súmula da reunião ordinária de 
fevereiro não havia ficado pronta a tempo de ser encaminhada com 
antecedência. Fez a leitura da súmula. A Presidente Daniela apontou 
uma correção de digitação. A súmula foi aprovada com os votos dos 
arquitetos Daniela Lopes, Luiz Alberto, Daniela Sarmento e Everson 
Martins. 

 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Comunicado 

Explicou que o CAU/SC se estruturou para continuar atendendo todas 
as demandas, dando continuidade aos trabalhos à distância, com os 
funcionários trabalhando Home Office em função do coronavirus. 
Informou que alguns editais precisaram ser cancelados e que estaria 



 

sendo analisado internamente todos os movimentos com as gerências, 
comissões e entidades. Destacou que seriam várias frentes que 
precisariam se organizar, construindo alternativas de forma 
fundamentada e segura. Disse que o mesmo movimento ocorreu no 
Fórum de Presidentes, pensando na sustentabilidade do CAU, 
inclusive junto ao CAU/BR. Falou que ocorreu a flexibilização do 
pagamento das anuidades nesse primeiro momento e que a 
instabilidade financeira dos arquitetos estaria sendo analisada pelo 
CAU/BR. Disse que o CAU/BR estaria fazendo um plano de 
contingência, assim como o CAU/SC, e que o CAU/BR daria um 
retorno na semana seguinte. Falou que o cenário era preocupante e 
que a previsão era uma redução de sessenta a setenta por cento da 
receita. Lembrou a importância de ter cautela na tomada de decisões 
nesse momento. Disse que no Conselho Diretor foi encaminhado que 
todos os projetos que fosse possível fossem cancelados, e todos que 
pudessem acontecer de forma online, fossem migrados para esse 
modelo. Destacou que o CAU não iria parar, apenas buscaria se 
adequar as novas condições. Falou do movimento “Arquitetos contra o 
Corona”, um movimento autônomo, que o CAU/SC apoiava, não de 
forma financeira. Explicou que essa rede teria por objetivo que os 
arquitetos ajudassem a sociedade. Informou que IAB/SC e SASC 
também apoiariam o movimento. Convidou a AsBEA para fazer parte 
dessa rede 

 

Responsável Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 

Parabenizou os funcionários do CAU/SC que agilmente organizaram 
tudo para que o CAU não parasse, destacando que isso era uma 
evolução. Destacou a importância de agilizar as ações o mais rápido 
possível para menor prejuízo dos arquitetos. Falou que a CEF já vinha 
debatendo há tempos o EaD, mas que agora com o isolamento social a 
discussão tornou-se obrigatória. Disse que a comissão ainda não tinha 
uma decisão tomada, que o assunto era de difícil entendimento, ainda 
mais com essa transformação da sociedade. Salientou que estava 
sendo feita uma análise para que depois desse processo fosse tomada 
uma decisão. 

 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

Disse que não houve reunião desde a última reunião do CEAU mas 
destacou a importância de repensar toda a logística do exercício 
profissional, explicando que após a crise muita coisa seria questionada 
e que esse seria uma grande oportunidade para rever a importância da 
arquitetura para a sociedade. Disse que a expectativa da comissão era 
buscar uma consultoria para os profissionais e para o próprio 
Conselho, para uma reestruturação.  

 

Responsável Luiz Alberto de Souza 

Comunicado 

Destacou que o IAB/SC estaria se preparando para um pós-crise e que 
estava alinhado aos trabalhos do IAB Nacional. Disse que a UIA havia 
sido adiada pra 2021. Informou que nessa semana aconteceriam as 
reuniões do Conselho Superior e que em breve haveriam novos 
encaminhamentos. Relatou a preocupação do IAB/SC com o EaD, 
tendo em vista a retomada de atividades após a crise.  



 

 
 

Responsável Luiz Fernando Motta Zanoni 

Comunicado 

Agradeceu o convite da Presidente e disse que passaria ao Presidente 
da AsBEA. Disse que a crise era novidade para todos e que seus 
reflexos ainda durariam por muito tempo. Informou que todas as ações 
da AsBEA com público foram adiadas sem previsão para retorno, por 
enquanto. Informou que as reuniões estariam acontecendo online. 
Falou que todas as entidades estavam mais ou menos no mesmo 
momento. 

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes 

Comunicado 

Informou que o SASC fortaleceu o apoio ao movimento dos arquitetos  
e disse que a questão trabalhista era uma grande questão para o 
Sindicato. Destacou que era papel do sindicato dar assessoria contábil, 
jurídica, entre outras e que era esse o foco no momento.  

 
 

Responsável Keven Moreira Prates 

Comunicado 

Informou que foi iniciada a nova gestão da FeNEA e disse que agora o 
maior desafio estava sendo se adaptar a nova realidade para dar 
suporte aos estudantes. Disse que praticamente todos os 
atendimentos estariam sendo com relação ao EaD e que num próximo 
momento a ideia era trabalhar diretamente com relação ao 
Coronavirus. 

 

Responsável Assessor Antônio Couto 

Comunicado 

Solicitou encaminhamento de atividades das entidades para 
publicação no mailling das entidades. Sugeriu publicar as ações que 
estavam sendo feitas em cada uma delas com relação ao coronavirus. 
Falou que a agenda integrada de atividades estaria sendo finalizada 
mas que em função da situação de emergência do corona, as 
prioridades haviam sido mudadas. 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento   Não houve 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 
Sistematização das propostas das entidades de arquitetura para o 
governo do Estado 

 Fonte 

O Assessor Antonio explicou que não teve tempo hábil para finalizar a 
sistematização, mas que tinha todos os retornos das entidades, em 
formulários e que as respostas estavam tabuladas. O Assessor 
Antonio apresentou as propostas encaminhadas pelo IAB/SC, SASC, 
AsBEA, CEP e CEF. A Arquiteta Daniela Lopes destacou que as 
propostas tinham muitos itens em comum destacando a questão dos 
editais e outras formas de fomento para profissionais e sociedade em 
geral, a ATHIS e a regularização fundiária, habitação e saúde pública, 
facilitação de procedimentos de análise e a ajuda através da ASCOP. 
A Presidente Daniela lembrou da questão da capacitação também. O 



 

Arquiteto Rodrigo Althoff falou que a questão da regularização 
fundiária era importante, mas que não deveria ser pautada no 
momento de crise e que fazer isso agora seria apenas um movimento 
político, não gerando nenhum resultado prático no momento. O 
Arquiteto Luiz Alberto disse que a questão fundiária não tratava 
apenas de regularização e sim de uma adequação urbanística, 
condições de habitabilidade, com saneamento, higiene, infraestrutura 
e todas as demais benfeitorias. Disse que várisa epidemias tem a ver 
com a falta de saneamento e que seria importante motivar os 
governantes nesse sentido. O Arquiteto Luiz Fernando disse que não 
se sentiria confortável em assinar um documento agora, destacou que 
era importante, mas que seria um pleito para um outro momento, que 
esse era um item de longo prazo e não emergencial. Disse que a 
questão do COVID não impactaria diretamente a questão fundiária e 
que esse deveria ser o foco. O Arquiteto Luiz Alberto disse que não 
teria como ter resistência em cada item, sugeriu suspender a reunião 
para sistematização das respostas se for para ser encaminhado dessa 
maneira. O Arquiteto Rodrigo Althoff disse que não era resistência, 
mas sim um encaminhamento fora do tempo. A Presidente Daniela 
destacou que existiam questões imediatas e questões a longo prazo, 
sugerindo que o documento pudesse contemplar as duas questões. 
Disse que era sim um momento de posicionamento político. Sugeriu 
trazer a carta do CAU/BR para um embasamento e tratando uma 
frente mais emergencial, como outra mais abrangente. Disse que 
deveria haver outra estratégia além da carta, como uma reunião online 
com o governo, por exemplo, buscando saber como ajudar. O 
Arquiteto Luiz Fernando concordou com a ideia mas disse que 
precisaria passar para aprovação da diretoria da AsBEA. A Arquiteta 
Daniela Lopes disse que a carta seria política sim, mas que também o 
tempo pede ações. Concordou com o encaminhamento sugerido pela 
Presidente Daniela. Disse que a carta do CAU/BR seria um bom ponto 
de partida, para a construção de uma carta do colegiado nos próximos 
dias. A Presidente disse que seria importante ter esse documento até 
a reunião plenária na próxima sexta-feira. O Arquiteto Luiz Fernando 
disse que tentaria dar um encaminhamento o mais breve possível com 
a AsBEA. A Presidente Daniela sugeriu uma agenda emergencial e um 
documento. O Arquiteto Luiz Alberto disse que as agendas 
emergenciais já estariam sendo feitas pelas entidades. A Arquiteta 
Daniela Lopes deixou como encaminhamento a elaboração de uma 
carta para ser encaminhada ao plenário do CAU/SC. O Arquiteto Luiz 
Fernando questionou a necessidade de passar pelo CAU/SC, uma vez 
que o tempo seria muito curto. A Presidente Daniela disse que poderia 
aprovar ad referendum uma vez que os itens estariam alinhados com a 
carta do CAU/BR. A Arquiteta Daniela Lopes encaminhou o prazo de 
uma semana para que a carta estivesse pronta e referendada com as 
entidades. O Arquiteto Luiz Alberto sugeriu que o Assessor Antonio 
fizesse uma compilação das propostas e fizesse uma minuta da 
redação. A Arquiteta Daniela Lopes disse que poderia ajudar com essa 
construção. O Assessor Antonio sugeriu o prazo até o dia 23 de abril. 
A Presidente Daniela disse que de antemão não via a ASCOP fazendo 
um movimento no sentido de uma campanha sobre as anuidades. 
Disse que ainda não teve retorno do governo do estado dos oficio 



 

encaminhado, e que a defesa civil informou que estaria sendo feito um 
TR para a construção de mil leitos de UTI e espaço de triagem. Disse 
que após esse retorno veio a noticia de um hospital de campanha em 
Itajai. O Arquiteto Everson disse que poderia tentar um contato com a 
Defesa Civil. A Presidente Daniela sugeriu uma ação com os 
municípios para uma maior agilidade, mapeando pessoas para uma 
articulação. além de buscar entender como concretamente poderia ser 
essa ajuda. A Arquiteta Daniela Lopes destacou que nas respostas 
das entidades não havia nenhum encaminhamento nesse sentido. 
Disse que o SASC precisaria se reunir para sugerir tais ações. O 
Arquiteto Luiz Alberto sugeriu que a Presidente Daniela fizesse uma 
proposta de agenda a ser aprovada pelo colegiado. A Presidente 
Daniela lembrou da questão da segurança, uma vez que as obras 
estão acontecendo. Sugeriu criar um frente de trabalho para formatar 
melhor as ações e orientações.   A Arquiteta Daniela Lopes disse que 
os itens de pauta 2 e 3 de pauta acabaram sendo contemplados neste 
item. A Presidente Daniela disse que olhar a ATHIS como uma 
estratégia estava no radar do CAU/BR e que o CAU/SC estaria 
preparando um edital, unindo os editais da CEF e ATHIS, com o 
recorte da ATHIS e o enfrentamento da pandemia. Disse que o edital 
seria todo online. Citou outro plano mais amplo, um trabalho do 
CAU/BR com o Ministério de desenvolvimento Regional, para 
reorganização do Minha Casa Minha Vida e do Cartão Reforma e que 
estaria sendo agilizada a liberação do voucher, que poderia ser 
utilizado em assistência técnica também.  

  

2 
Sistematização das propostas das entidades para compensação à 
categoria 

Fonte - 

Encaminhamento Encaminhado no item 1 

 
 

3 
Pedidos de prorrogação de taxas e alvarás/facilitação de 
aprovações de projeto em órgãos estaduais e municipais 

Fonte - 

Encaminhamento  Encaminhado no item 1 
 

4 
Posicionamento do CEAU frente a realidade do EAD em tempos 
de pandemia 

Fonte - 

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes apresentou uma carta enviada pela FeNEA 
sugerido que fosse o posicionamento do CEAU. O Arquiteto Luiz 
Fernando disse que a carta estava sendo analisada pela diretoria da 
AsBEA, e que para o apoio deveria dessa aprovação, sugerindo que 
fosse aprovada no dia 23. O Arquiteto Luiz Alberto disse que teria 
algumas sugestões de aspectos formais de redação, não do conteúdo. 
A Arquiteta Daniela Lopes informou da aprovação do SASC da carta e 
encaminhou para que todas as entidades se posicionassem até o dia 
23 de abril. O Arquiteto Rodrigo Althoff apontou que era basicamente 
uma análise com cautela e sugeriu reduzir o tamanho da carta. A 
Arquiteta Daniela Lopes solicitou que o documento fosse encaminhado 



 

a todas as entidades. Lembrou que dia 23 de abril haveria todos os 
encaminhamentos dessa reunião. A Presidente Daniela fez um convite 
a todos da rede de solidariedade que vem surgindo, através de vários 
movimentos dos arquitetos. Destacou a importância desses 
movimentos, dizendo que todas as informações estariam disponíveis 
no site do CAU/SC. Reforçou a importância da participação das 
entidades nesses movimentos que estariam surgindo. 
 

 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve 
 

 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

 
Luiz Alberto de Souza 

Representante do IAB/SC 
 
 
 
 

  
 

 
Luiz Fernando Motta Zanoni 

Representante AsBEA/SC 
 
 
 

 
Daniela Accorinte Lopes 
Representante do SASC 

Everson Martins  
Representante da CEP - CAU/SC 

 
 
 
 
 

 Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

 
 
 
 

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 

 


