
 

SÚMULA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 20 de outubro de 2020 HORÁRIO 14h20min às 16h30min 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 

 Bruna Porto Martins - Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia 
Sarmento  

Presidente do CAU/SC 
14h35min 16h30min 

Luiz Alberto de Souza Representante do IAB/SC 14h20min 16h30min 

Daniela Accorinte Lopes Representante do SASC 14h 16h30min 

Everson Martins Coordenador da CEP - CAU/SC 14h 16h30min 

Jaqueline de Andrade 
Coordenadora Adjunta da CEF - 
CAU/SC 

14h 16h30min 

 

Ausências não justificadas 

Membro 

Carlos Alexandre Vieira Lopes – Representante da AsBEA/SC 

Luiz Fernando Motta Zanoni - Representante Suplente da AsBEA/SC 

Rodrigo Althoff Medeiros - Coordenador da CEF - CAU/SC 
 

Ausências justificadas 

Membro Não houve 
 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DE REUNIÕES ANTERIORES 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio apresentou a súmula da 31ª Reunião Ordinária do 
CEAU-CAU/SC, do dia 13 de agosto de 2020, que foi aprovada sem 
alterações, com os votos favoráveis dos Arquitetos Everson Martins e 
Daniela Lopes e com  abstenções dos Arquitetos Jaqueline Andrade e 
Luiz Alberto. 

 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Luiz Alberto de Souza 

Comunicado 

Informou que o IAB/SC estava fazendo o trabalho mais básico para fazer 
o Instituto funcionar, com os oito núcleos funcionando. Falou da atenção 
voltada para as eleições do CAU/SC. Informou da retomada dos Planos 
de Saúde pelo IAB/SC, solicitando, se possível, que as demais 
entidades pudessem ajudar nessa divulgação. Registrou seus parabéns 
ao processo eleitoral do CAU/SC, em especial à Comissão Eleitoral.  

 



 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O Assessor Antonio registrou a dificuldade de contato com a FeNEA e 
que não tem tido retorno dos convites enviados. Informou do evento 
Projeto “Inclusão BIM” que iria acontecer nos meses de novembro e 
dezembro, convidando as entidades a apoiarem. Falou das 
programações do evento de ATHIS (o qual trataria sobre o papel dos 
Conselhos de Arquitetura no fomento à política de ATHIS), do 
Lançamento da Carta aos Candidatos e do evento do “Dia do Arquiteto”.   

 

Responsável Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Comunicado 

Informou do envio da Carta aos Candidatos e seus desdobramentos, 
destacando a importância de uma articulação para publicizar o 
documento. Relatou do processo eleitoral do CAU/SC, informando que 
no geral ocorreu tudo certo e com sucesso, apresentando um avanço.  

 

Responsável Jaqueline Andrade 

Comunicado 

Relatou a finalização do Encontro de Coordenadores, realizado em três 
etapas em 2020, em função da pandemia. Falou dos projetos da 
comissão para 2021. Informou que no último mês foram homologados 
66 novos registros definitivos e 19 provisórios, explicando que os 
números apontavam uma retomada dos registros na CEF-CAU/SC. 

 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

Sugeriu compilar todos os documentos oriundos da Carta aos 
Candidatos do CAU/SC e publicizar o plano de saúde oferecido pelo 
IAB/SC no site do Conselho. Após, falou dos eventos da CEP-CAU/SC 
(Projeto “Inclusão BIM” e “Semana do Exercício Profissional”).   

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes 

Comunicado 

Informou que o SASC tem enfrentado algumas questões trabalhistas, 
relacionadas à segurança no trabalho, em função da COVID-19. Relatou 
sobre dois eventos realizados pelo Sindicato e destacou a “luta” em 
relação ao Plano Diretor, especialmente no que diz respeito à 
participação da sociedade.   

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 
 Foi incluído como item extra pauta: Planejamento de ações para 
2021.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Avaliação dos indicados ao Prêmio de Honra ao Mérito Gestão 
2018-2020. 

Fonte - 

Encaminhamento 
O Assessor Antonio relatou que na categoria Contribuição Benemérita 
os indicados foram: Ateliê Modelo de Arquitetura  (AMA-UFSC) e 



 

Escritório Modelo Troca de Saberes (EMTROSA – UDESC); na 
categoria Contribuição Honorífica os indicados foram: IAB/SC, Renan 
Soares de Souza, Centro de Assessoria a Autogestão Popular - CAAP 
e Maria Del Pilar Carlevaro; na categoria Contribuição Profissional do 
Arquiteto e Urbanista os indicados foram: Diego Justo do Espírito 
Santo, Maria Inês Sugai, Silvia Ribeiro Lenzi e André Francisco Câmara 
Schmitt e na categoria Contribuição Profissional do Jovem Arquiteto os 
indicados foram: Vinícius Mariot e Eduardo Baptista Lopes. Informou 
que encaminhou todos os currículos para apreciação das entidades do 
Colegiado e que nenhum nome tinha pendências financeiras ou éticas 
no CAU/SC. Após, efetuou leitura do edital, destacando as regras para 
o julgamento. O Arquiteto Luiz Alberto informou que a indicação do 
Arquiteto André Schmitt foi feita pelo IAB/SC, in memoriam, sem 
competir com os demais, como uma homenagem e conforme 
aconteceu na gestão anterior. O Assessor Antonio lembrou que o 
CAU/SC homenageou o Arquiteto André Schmitt no ano de seu 
falecimento e que o edital não previa a categoria in memoriam. O 
Conselheiro Everson sugeriu fazer uma homenagem fora premiação ao 
Arquiteto Chirochi Shimizu. O Arquiteto Luiz Alberto destacou que uma 
homenagem seria diferente de uma premiação, questionando se seria 
possível a premiação in memoriam. O Assessor Antonio informou que 
a verificação seria feita, sugerindo uma próxima reunião. A Arquiteta 
Daniela Lopes sugeriu que as entidades fizessem suas escolhas 
internamente, e que outra reunião do Colegiado fosse agendada para 
a escolha dos vencedores, antes do dia 29/10/2020, prazo máximo 
para a escolha. Destacou a importância de escolher os primeiros e 
segundos lugares, caso haja algum impedimento no primeiro nome 
escolhido. O Assessor Antonio sugeriu a data no dia 28/10/2020, das 
14h às 18h, que foi acatada por todos. A Arquiteta Daniela Lopes 
questionou quanto ao modelo da premiação, sugerindo que fosse uma 
placa. Todos acataram a sugestão.  

  

2 
Preparativos para evento de encerramento do ano (Dia dos 
Arquitetos e Urbanistas).  

Fonte - 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio informou que para o “Dia do Arquiteto” haveria a 

entrega do diagnóstico da CEP-CAU/SC, que esse ano não aconteceria 

a “Premiação TCC” e que o formato seria online, buscando uma 

regionalização do evento. O Arquiteto Luiz Alberto destacou que não 

via condições de um evento presencial enquanto não houvesse um 

controle da pandemia. A Arquiteta Daniela Lopes apresentou sua 

preocupação com a questão da regionalização do evento nessa 

situação, sugerindo uma unificação. Solicitou sugestões de atividades. 

O Assessor Antonio lembrou da comemoração dos “10 anos do CAU”, 

sugerindo uma mesa com as entidades. A Arquiteta Jaqueline lembrou 

da homenagem ao Arquiteto Chirochi Shimizu. O Arquiteto Everson 



 

lembrou do diagnóstico da CEP-CAU/SC. O Arquiteto Luiz Alberto 

concordou com um evento único e sugeriu até de anunciar os 

premiados no dia e fazer um evento para a entrega do prêmio após o 

controle da pandemia. O Conselheiro Everson concordou que fosse 

uma apresentação mais sucinta e não muito prolongada, 

principalmente por ser online.  

 

APRECIAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

  Planejamento de ações para 2021.  

Encaminhamento 

A Arquiteta Daniela Lopes questionou quanto ao orçamento do CEAU-
CAU/SC para o ano seguinte. O Assessor Antonio disse que não havia 
uma ação específica prevista do Colegiado, somente em relação aos 
“10 anos do CAU” e informou que foi disponibilizado recurso na 
reprogramação para a “Medalha Honra ao Mérito”. Sugeriu que fosse 
programada para 2021 alguma ação específica do CEAU-CAU/SC e 
caso não fosse definida, manter o recurso no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). A Arquiteta Daniela Lopes sugeriu que a definição fosse feita 
em 2021. O Conselheiro Everson sugeriu manter a rubrica nesse valor 
para 2021, sendo assim, justificando o orçamento. O Arquiteto Luiz 
Alberto lembrou da importância da participação no UIA 2021 e de 
garantir orçamento na reprogramação para alguma ação relacionada ao 
UIA 2021. O Conselheiro Everson concordou e sugeriu propor ao 
Colegiado que iniciem as reuniões do próximo ano com a pauta 
relacionada ao UIA 2021. A Arquiteta Daniela Lopes também sugeriu 
manter a rubrica com o valor supracitado.  

 
 

 
 
 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

 
Luiz Alberto de Souza 

Representante do IAB/SC 
 
 
 
 

  
 

 
Daniela Accorinte Lopes 
Representante do SASC 

 
 
 
 

Everson Martins  
Representante da CEP - CAU/SC 

 

Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

 
 

 Jaqueline de Andrade 
Representante Suplente da CEF - 

CAU/SC 
 



 

 
Bruna Porto Martins 

Secretária 

 
 
 
 
 

  
 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 10/12/2020, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes, Daniela Pareja Garcia 
Sarmento, Everson Martins, Jaqueline de Andrade 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. 


