
 

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 09 de julho de 2020 HORÁRIO 09h às 13h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Alcenira Vanderlinde – Gerente Geral  

 Tatiana Moreira Feres de Melo - Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  Presidente do CAU/SC 09h15 12h10 

William Vefago 
Representante suplente do 
IAB/SC 

09h 12h10 

Daniela Accorinte Lopes Representante do SASC 09h 12h10 

Everson Martins 
Representante da CEP - 
CAU/SC 

09h 12h10 

Jaqueline Andrade 
Representante suplente da 
CEF/SC no CEAU/SC 

09h 12h10 

 

CONVIDADOS Keven Moreira Prates – FeNEA (ausência não justificada) 
 
 

Ausência não justificada 

Membro 
Carlos Alexandre Vieira Lopes – Representante AsBEA 
Luiz Fernando Motta Zanoni - Representante suplente da AsBEA/SC 

 

Ausência justificada 

Membro Rodrigo Althoff Medeiros – Representante da CEF - CAU/SC 
 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Alcenira Vanderlinde 

Comunicado Justificou a ausência do Assessor Antonio por questões familiares 
 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Comunicado 

Informou que ocorreu durante a semana  a segunda etapa do Ciclo de 
Debates organizado pela CPUA, com o lançamento do Manual 
Fundamentos para as Cidades 2030. Informou das próximas reuniões 
para apresentação do material, destacando que esse movimento 
fortalecia as parcerias. Destacou a importância da parceria das 
entidades com esses projetos do CAU/SC. Alertou que em agosto o 
debate iria se voltar ao Patrimônio Histórico, com o lançamento de um 
projeto do Grupo de Trabalho Cidades: Patrimônio de Todos. Informou 
do envio de um ofício a todos as prefeituras do estado, entidades e 



 

instituições parceiras, sobre a defesa do patrimônio histórico. Falou da 
realização de um evento do CEAU Nacional para discussão da Carta 
aos Candidatos e explicou o processo de sua construção. Falou da 
importância da articulação e divulgação da carta através de todas as 
entidades, arquitetos e todos que pudessem divulgar.   

 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

Informou sobre as atividades ordinárias da comissão. Explicou sobre a 
reformulação dos projetos da CEP em função da pandemia. Relatou 
um projeto em parceria com o SEBRAE, onde o CAU faria uma 
palestra ainda no mês de julho dentro de um evento do SEBRAE, sem 
nenhum custo, sobre “Gestão de projetos, produtividade e atividades 
remotas nos escritórios de arquitetura”. Destacou a inclusão de um 
módulo sobre BIM  no projeto “empreender Arquitetura”. Informou de 
um projeto que buscava fazer um diagnóstico sobre o período da 
pandemia, coletando dados para a realização da “Semana do 
Exercício Profissional” que deveria ocorrer em setembro.  

 

Responsável Jaqueline Andrade 

Comunicado 

Falou das atividades ordinárias da comissão, destacando a 
reformulação dos projetos da CEF para o formato online. Falou da 
importância entidades encaminharem algum conteúdo para orientação 
dos alunos no CAU nas Escolas. Explicou o novo formato do Encontro 
dos Coordenadores.  

 

Responsável William Fevago 

Comunicado 

Justificou a ausência do Presidente Luiz Alberto de ultima hora em 
função da necessidade de dar uma aula no mesmo período. Falou da 
importância do CEAU e disse que no site do IAB tinha uma material 
bem simples e explicativo sobre a função e contatos de cada entidade, 
dizendo que poderia ser útil para a CEF.  

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes 

Comunicado 

Falou que o Sindicato estaria passando por uma reestruturação, 
principalmente se voltando a nova geração de arquitetos e os 
estudantes, que impactam diretamente nas questões trabalhistas. 
Falou da busca de benefícios aos associados, principalmente voltados 
para educação, além da oferta de cursos pelo próprio SASC.  

 

Responsável Alcenira Vanderlinde 

Comunicado 

Falou do Edital da COVID lançado pelo CAU/SC. Justificou a ausência 
do Assessor Antonio em função do falecimento de um familiar. 
Informou do funcionamento do CAU/SC durante a pandemia, 
destacando que a última deliberação era de trabalho remoto até dia 14 
de agosto, por enquanto.  

 
  



 

 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 Carta do CEAU-CAU/SC em relação à crise com a Covid-19 

 Fonte  - 

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes explicou os encaminhamentos da carta até 
o momento, informando que não houve nenhuma manifestação das 
entidades desde a última reunião. A Gerente Alcenira fez a leitura da 
versão final da carta. A Presidente Daniela lembrou da importância de 
ter um parágrafo destacando a importância da parceria e engajamento 
de todas as entidades nessas ações, o que foi incluído no final do 
documento. Com relação a questão da arquitetura hospitalar, foi 
construindo um novo parágrafo. A Arquiteta Jaqueline sugeriu excluir 
a citação referente a Avenida Hercílio Luz, por se tratar de uma 
especificidade de Florianópolis e a carta ser estadual. Foi feita uma 
revisão da ortografia, concordância e formatação do texto. A Gerente 
Alcenira sugeriu incluir como extrapauta da plenária do mês de julho, 
já para aprovação do CAU/SC na semana seguinte.  Sem mais 
manifestações, a Arquiteta Daniela Lopes questionou quem estaria de 
acordo com a versão final com todas as alterações da carta, que foi 
aprovada com os votos dos Arquitetos Daniela Sarmento, Everson, 
Jaqueline, William e Daniela Lopes. 

  

2 
Prêmio de Honra ao Mérito gestão 2018-2020 - apresentação do 
cronograma 

Fonte - 

Encaminhamento 

A Gerente Alcenira apresentou a portaria que estabeleceu as regras 

para concessão da premiação. Apresentou uma minuta do edital e o 

cronograma de atividades. O edital foi ajustado de acordo com as 

sugestões apresentadas. O Arquiteto Everson questionou da 

possibilidade de fazer online e a Gerente Alcenira ficou de verificar a 

viabilidade, alertando que talvez não houvesse tempo hábil, pois o 

formato das parcerias realizadas online era diferente e que teria que 

ser uma adaptação muito grande. A Arquiteta Daniela Lopes lembrou 

da importância de uma facilidade na indicação dos nomes e a Gerente 

Alcenira explicou que a portaria normativa explicava como eram feitas 

as indicações. A Gerente Alcenira sugeriu aprovar a versão final do 

edital e o formato da medalha na reunião do colegiado de agosto, 

apara aprovação plenária do mesmo mês. A sugestão foi acatada e 

as datas do cronograma ajustadas. A Arquiteta Daniela Lopes 

encaminhou que o edital fosse aprovado na próxima reunião para 

encaminhamento para a plenária de agosto.  

 
  



 

 

3 Carta aos candidatos 

Fonte - 

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes informou que não houve nenhuma 
contribuição das entidades no período. A Arquiteta Jaqueline disse que 
ideia não era mais lançar a carta no final do Ciclo de Debates e lançar 
em um evento a parte a Carta no dia 12 de agosto. A Presidente 
sugeriu que o lançamento acontecesse na sala da FECAM, junto com 
a FECAM e os membros do CEAU, convidando o Presidente do 
CAU/BR e CEAU Nacional. Sugeriu uma continuação do documento 
interno, além de  ampliar o debate com a sociedade também. A 
Arquiteta Daniela Lopes pediu novamente a contribuição das 
entidades e encaminhou que as entidades participassem do evento 
como CEAU. Encaminhou para votação que a carta fosse construída 
conjuntamente como CEAU que foi aprovada com os votos dos 
Arquitetos Daniela Sarmento, Everson, Jaqueline, William e Daniela 
Lopes. 

 
 
 

 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

 
William Fevago 

Representante do IAB/SC 
 
 
 

  
 
 

Daniela Accorinte Lopes 
Representante do SASC 

 
 
 
 

Everson Martins  
Representante da CEP - CAU/SC 

 
 
 
 
 
 
 

Tatiana Moreira Feres de Melo 
Secretária 

 Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

 
 

 
 
 
 *Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 
13/08/2020, com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes, Daniela 
Pareja Garcia Sarmento, Everson Martins e William Vefago. 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. 


