
 

SÚMULA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 10 de dezembro de 2020 HORÁRIO 14h às 17h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 

 Tatiana Moreira Feres de Melo - Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  Presidente do CAU/SC 14h 16h10 

Luiz Alberto de Souza Representante do IAB/SC 14h 16h10 

Luiz Fernando Motta Zanoni 
Representante suplente da 
AsBEA/SC 

14h 16h10 

Daniela Accorinte Lopes Representante do SASC 14h 16h05 

Everson Martins 
Coordenador da CEP - 
CAU/SC 

14h 16h10 

Jaqueline Andrade 
Coordenadora Adjunta da 
CEF - CAU/SC 

14h 16h10 

 

Convidados 

Ângelo Arruda 

Ronaldo Martins 
 
 

Ausência não justificada 

Membro 
Carlos Alexandre Vieira Lopes – Representante AsBEA 

  
 

Ausência justificada 

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

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DE REUNIÕES ANTERIORES 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio leu a súmula da 32ª Reunião Ordinária do CEAU 
no dia 20 de outubro de 2020, que foi aprovada com os votos favoráveis 
dos arquitetos Jaqueline, Everson, Daniela Sarmento, Luiz Alberto e 
Daniela Lopes. O Assessor Antonio leu a súmula da 3ª Reunião 
Extraordinária do CEAU no dia 28 de outubro de 2020, que foi aprovada 
com os votos favoráveis dos arquitetos Jaqueline, Everson, Daniela 
Sarmento, Luiz Alberto e Daniela Lopes. 

 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Daniela Pareja Garcia Sarmento 



 

Comunicado 

Falou dos trabalhos para o encerramento e transição da gestão, citando 
as reuniões e eventos dos próximos dias e convidando as entidades 
para participar. Falou da comemoração dos 20 anos do Estatuto da 
Cidade, que aconteceria em 2021, organizado pelo Ministério Público de 
Santa Catarina e que o CAU/SC havia sido convidado a participar. 
Comentou sobre as eleições municipais, destacando a eleição de dois 
arquitetos como vereadores e informou da intenção do CAU/SC 
participar do evento da FECAM aos prefeitos eleitos. Agradeceu às 
entidades e o trabalho realizado ao longo dos três anos no colegiado.  

 

Responsável Antônio Couto 

Comunicado 
Apresentou o Calendário das reuniões ordinárias do CAU/SC para o ano 
de 2021. Destacou a Semana do Exercício Profissional, que aconteceria 
em fevereiro do ano seguinte e o UIA 2021 

 

Responsável Jaqueline Andrade 

Comunicado 

Informou que a última reunião da CEF contou com a participação dos 
conselheiros eleitos, onde foi tratado do planejamento para 2021. Falou 
Da homologação de 32 registros provisórios e 40 registros definitivos. 
Destacou a importância da chamada pública conjunta da CEF e 
CATHIS. 

 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

Reforçou o convite da Presidente para participação na 110ª Reunião 
plenária do CAU/SC. Informou que foram deferidas 14 solicitações de 
registro de pessoa jurídica, uma baixa e nenhuma interrupção. Falou 
das discussões sobre atribuições profissionais. Relatou o evento de 
Inclusão BIM e da construção do diagnóstico que estaria sendo 
realizado pela comissão, que resultaria na Semana do Exercício 
Profissional.  

 
 

Responsável Luiz Alberto de Souza 

Comunicado 

Informou que finalizando o ano que foi atípico para todos, os 8 núcleos 
do IAB estavam funcionando, com estudo para abertura de mais alguns. 
Falou do encaminhamento de parcerias, projetos e editais. Destacou 
que o foco nos planos de saúde para o ano que vem. Falou que o 
IAB/SC estava a disposição para divulgação do evento da CEP. O 
Arquiteto Ângelo Arruda informou da eleição de 49 Arquitetos e 
Urbanistas eleitos sendo 7 prefeitos,5 vice prefeitos e 33 Vereadores. 
Em Santa Catarina, um vereador em Palhoça e outro em Bom Retiro. 

 
 

Responsável Luiz Fernando Motta Zanoni 

Comunicado 

Informou da nova gestão de ASBEA. O Arquiteto Ronaldo Martins, eleito 
presidente para a nova gestão da Associação, se apresentou, falando 
do planejamento para os próximos dois anos. O Arquiteto Luiz Fernando 
disse que os GTs da AsBEA têm muitos temas  em comum com as 
comissões do CAU/SC e que seria bem interessante essa troca.  

 



 

Responsável Daniela Accorinte Lopes 

Comunicado 

Informou que ocorreu o Encontro Nacional dos Sindicatos de 
Arquitetura, destacando os debates sobre os arquitetos eleitos no Brasil 
e seus programas de desenvolvimento urbano, sobre BIM e sobre 
questões de planos diretores. No SASC, destacou os processos de 
revisão de planos diretores nos municípios em Santa Catarina. 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento   Não houve 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 Alinhamento programação para Dia do Arquiteto 

Fonte - 

Encaminhamento 

O Assessor Antonio apresentou a programação preliminar do evento. 
O Arquiteto Ângelo informou que não seriam necessários 45 minutos 
para sua apresentação. Falou da sua contribuição para o projeto do 
CAU/BR de 10 anos do CAU/SC. Sugeriu contato com arquitetos, 
citando o nome do Jorge Raineski, para contribuir com o projeto dos 10 
anos em Santa Catarina. Sugeriu uma homenagem aos 50 anos do 
IAB/SC.  O Arquiteto Luiz Alberto disse que considerava 45 minutos 
excessivo, sugerindo que as falas fossem de aproximadamente 20 
minutos e que houvesse um intervalo. Sugeriu contato com Arquiteto 
Roberto Simon e Arquiteto Saraiva para contribuição aos 10 anos de 
CAU. O Arquiteto Ângelo lembrou do Arquiteto Luiz Bohabaid e 
Arquiteta Fárida também. O Arquiteto Luiz Alberto alertou para que não 
houvesse tantas participações para não prolongar tanto a mesa. A 
Arquiteta Daniela Lopes sugeriu a solicitação de vídeos, em função do 
tempo da programação. O Assessor Antonio lembrou da fala das 
entidades e reflexão e encaminhamento final. Sobre o Prêmio Honra ao 
Mérito, explicou que seria feita a entrega da medalha antes, para que 
no momento do evento eles pudessem apresentar online. Explicou que 
o cerimonial seria feito pela equipe do CAU/SC, que as entidades 
teriam espaço para fala e que em seguida enviaria o material do evento 
para divulgação por parte das entidades. Sugeriu que a homenagem 
ao IAB/SC fosse realizada no momento da comemoração dos 10 Anos 
do CAU.  

  

2 Planejamento de ações 2021 

Fonte - 

Encaminhamento 

 A Arquiteta Daniela Lopes destacou a questão da revisão do edital da 

premiação honra ao mérito. O Arquiteto Luiz Alberto destacou a 

importância de buscar a participação da ABAP, FeNEA e ABEA. O 

Conselheiro Everson sugeriu uma aproximação com as entidades 

mistas. A Presidente Daniela destacou a importância de ampliar para 



 

as demais entidades e que uma das pautas que deveria ser prioridade 

seria articular o CAU com as entidades para que os conteúdos feitos 

nesse último ano, chegasse a sociedade, fortalecendo essa rede. O 

Arquiteto Luiz Fernando concordou com as sugestões feitas e disse 

que estava sentindo falta de uma pauta com temas macros a serem 

discutidos no próximo ano. O Arquiteto Luiz Alberto lembrou a 

importância de discutir sobre o UIA que será sediado no Brasil no ano 

seguinte. 

 
 
 
 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve 
 

 
 
 

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 

 

Luiz Fernando Motta Zanoni 
Representante da AsBEA/SC 

 
 
 
 

Tatiana Moreira Feres de Melo 
Secretária 

 Jaqueline Andrade 
Representante da CEF - CAU/SC 

 
 
 
 

Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

 
 

 
 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 
05/03/2021, com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes 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. 
 


