
 

SÚMULA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 05 de março de 2021 HORÁRIO 14h às 17h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Larissa Milioli – Assessor Especial da Presidência 

 Tatiana Moreira Feres de Melo - Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Herden Presidente do CAU/SC 14h 16h40 

Luiz Alberto de Souza Representante do IAB/SC 14h 16h40 

Ricardo Fonseca 
Representante suplente da 
AsBEA/SC 

14h 16h40 

Daniela Accorinte Lopes - 
Coordenadora 

Representante do SASC 
14h 16h40 

Eliane De Queiroz Gomes Castro 
Coordenador da CEP - 
CAU/SC 

14h 16h40 

Gogliardo Maragno 
Coordenador da CEF - 
CAU/SC 

14h 16h40 

Ângelo Arruda Vice-presidente do IAB/SC 14h 16h40 
 

Convidados 

 

 
 
 

Ausência não justificada 

Membro 
Ronaldo Martins - ASBEA 

  
 

Ausência justificada 

Membro  
 
 
 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DE REUNIÕES ANTERIORES 

Encaminhamento 
A secretária Tatiana de Melo leu a minuta de súmula da 33ª Reunião 
Ordinária de 10 de dezembro de 2020, que foi aprovada. 
Publique-se. 

 
 

COMUNICAÇÕES  

 



 

Responsável Patrícia Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Comentou sobre as alterações estruturais feitas nos primeiros 45 dias 
de gestão: trocas de Gerência Geral, Assessoria da Presidência e 
Assessoria de Comunicação.  
Houve um tempo também para entender os projetos já planejados para 
o ano de 2021. 
Comentou da ampliação do prazo para as atividades virtuais, 
impossibilitando as reuniões presenciais no CAU/SC. 

 

Responsável Eliane Castro – Coordenadora da CEP 

Comunicado 

Comentou sobre o evento que está acontecendo, promoção da CEP, e 
que se encerra no dia de hoje. 
Comentou sobre as discussões envolvendo as CEP dos diversos 
CAU/UF e do CAU/BR com relação a GSIM, tendo sido agendado já 
uma reunião extraordinária específica para isso. 

 

Responsável Gogliardo Maragno – Coordenadora da CEF 

Comunicado 

Comentou sobre as atividades ordinárias da CEF, mas salientou que as 
discussões neste período estão voltadas para o registro de egressos de 
cursos 100%EAD. Comentou que vários estados receberam egressos 
do primeiro curso encerrado no final do ano passado de uma escola de 
Minas Gerais. Não há ainda um entendimento legal para que se faça os 
registros, porque a deliberação do CAU/BR foi contestada e derrubada 
judicialmente. O que está se tentando fazer é uma ação coordenada, 
que ainda não aconteceu, entre todos os CAU/UF e o CAU/BR, afim de 
unificar os procedimentos em todos os CAU/UF. 
Alertou que é necessária uma divulgação, em parceria com as demais 
entidades, que estes cursos como estão sendo realizados, não são a 
melhor maneira de formar Arquitetos e Urbanista. 

 

Responsável Luiz Alberto Souza – IAB/SC 

Comunicado 

Parabenizou a nova gestão e deu boas-vindas aos novos conselheiros 
participantes do colegiado neste ano. 
Comentou sobre alguns informes do IAB, onde serão realizadas 
reuniões com os presidentes regionais do IAB a respeito do Congresso 
Mundial de AU, que já está confirmado e será de forma hibrida. 
Solicitou ao CAU/SC uma parceria na divulgação, envolvendo seu 
suporte à comunicação e o alcance deste no público alvo do congresso. 
Informou que o IAB saiu de sua sede na Av Jerônimo Coelho e por conta 
de redução de custos está se mudando para uma nova casa, com preço 
mais compatível com a realidade da entidade, reduzindo em 50% os 
custos de manutenção da sede. Neste lugar, com o abrandamento da 
situação de distanciamento, poderá ser um ponto de encontro, de 
coworking, etc. 

 

Responsável Ricardo Fonseca - ASBEA/SC 



 

Comunicado 

Comentou que ele está fazendo parte da nova diretoria da ASBEA e que 
está representando o atual presidente Ronaldo Martins. 
A ASBEA foi convidada para uma avaliação da revisão do plano diretor 
de Florianópolis. Foi um convite informal, mas o histórico da instituição 
nos trabalhos de desenvolvimento dos planos habilita a ASBEA para 
esta ação. Este trabalho será compartilhado com as demais entidades. 
Parabenizou a diretoria do IAB pela iniciativa de redução de custos. 
Comunicou que a ASBEA também se reestruturou neste sentido, saindo 
da sede que tinha e se alocando no escritório do atual presidente a fim 
de reduzir custos também. 
Informou que serão realizados alguns eventos itinerantes para uma 
aproximação maior com os associados. O calendário será 
compartilhado em momento oportuno, assim que forem definidas as 
datas. 

 

Responsável Daniela Lopes 

Comunicado 

Comentou que, além das demandas trabalhistas, o SASC está com 
representações dentro de conselhos municipais, participando nas 
revisões de planos diretores de alguns municípios como Florianópolis, 
Joaçaba e Nova Veneza, além de negociações junto à Assembleia 
Legislativa de SC. 
Informou que estão também nas conversações sobre o UIA, auxiliando 
na construção dos eventos abertos em forma virtual. 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento   Não houve 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 Eleição do coordenador e coordenador-adjunto do CEAU-CAU/SC 

Fonte Coordenador Daniela Lopes 

Encaminhamento 

Regimentalmente, deve haver a troca da coordenação do CEAU. 
Para a próxima gestão, fica como coordenador o Arq. Luiz Alberto de 
Souza, do IAB/SC e como coordenador adjunto, o representante da 
ASBEA. 

  

2 Câmaras Temáticas 

Fonte Arq. Luiz Alberto Souza 

Encaminhamento 

A presidente Patrícia Herden relatou o entendimento da nova gestão 
do CAU/SC a respeito das Câmaras Temáticas, tendo em vista uma 
leitura do que foi desenvolvido e regulamentado, para então, devolver 
com uma nova forma de trabalho. 
Arq Ricardo Fonseca comentou que a entidade ASBEA entende que é 
necessário um fórum como as Câmaras Temáticas para que se 



 

possam discutir pautas específicas. Comparou com os grupos de 
trabalho que já existem na ASBEA e salientou que a entidade é 
amplamente favorável ao projeto das Câmaras Temáticas, tendo 
como premissa que o trabalho das Câmaras deve ser traduzido em 
uma cartilha, um e-book, algum produto ao final dos trabalhos. Temas 
diversos como Arquitetura de Interiores, Novas Tecnologias, 
Acessibilidade. 
Arq Angelo Arruda comentou que no âmbito do IAB foram discutidas 
as questões relativas às CTs. Acredita que elas devem sim existir, 
mas que o formato poderia ser ajustado. Argumenta que as CTs 
poderiam estar vinculadas ao CEAU e que as ações deveriam ser 
divulgadas através de mailing geral aos arquitetos de SC. 
Arq Daniela Lopes, do SASC, concorda que as câmaras temáticas 

devem ser reativadas após adequações e revisões necessárias, mas 

que a participação da sociedade nas discussões, além de outros 

profissionais, traz força ao produto desenvolvido. 

Conselheiro Gogliardo concorda que a existência das câmaras 

Temáticas pode trazer pontos positivos, no momento em que as 

Comissões Ordinárias e Especiais não dispõem de tempo e recursos 

para alguns projetos específicos. Concorda que o CEAU pode ser um 

aglutinador dessas Câmaras. A origem dessas câmaras poderia ser o 

CEAU, mas também as próprias comissões, visto o tamanho da 

demanda e a força e tempo disponíveis para discussão. 

Conselheira Eliane comenta da fragilidade legal pela qual a questão 

das CTs apresentava e, por isso, foi optado pela suspensão. Assim que 

tivermos essas questões resolvidas, poder-se-ia reativar o projeto. 
 
 

3 Editais de Patrocínio 

Fonte Arq Luiz Alberto de Souza 

Encaminhamento 

Arq Luiz Alberto comenta sobre os editais de patrocínio. No âmbito do 
IAB, está ocorrendo uma dificuldade prestações de conta e 
justificativas, não obstante se ter conhecimento dos preceitos legais. O 
IAB, ao associar-se a outras entidades, como a UFSC, por exemplo, 
para o desenvolvimento de projetos, está apresentando prejuízo. 
Impostos e taxas que se devem recolher, abertura de contas em 
bancos públicos, etc, trazem complicadores para a manutenção da 
participação do IAB nestes editais. O IAB solicita, então, que sejam 
verificadas as possibilidades de adequações às exigências dos editais. 
Verificar os modelos, a amplitude dos editais etc, poderia fazer com que 
as entidades do colegiado realmente pudessem participar e serem 
beneficiadas com recursos destes editais.  
Arq. Ângelo Arruda corrobora a fala do Arq Luiz Alberto, salientando 
que na forma que está hoje, qualquer empresa ou entidade, mesmo 
nem tão engajada no âmbito da Arquitetura e urbanismo receba 



 

recursos e as entidades que construíram o CAU não conseguem 
competir ou acabam com prejuízo. 
Arq Daniela Lopes, do SASC também comentou da dificuldade das 
entidades em levar a cabo uma prestação de contas visto a não 
conseguir realizar o projeto a contanto por não dispor das 
contrapartidas necessárias.  
A presidente Patrícia comenta que foi aprovada a participação de 100% 
nos projetos pelo CAU/SC, ao invés de 70% anteriormente 
disponibilizados, o que já seria uma melhoria nos editais. 
Arq. Luiz Alberto, então, solicita um estudo de um formato legal de 
forma que os editais sejam novamente atrativos às entidades deste 
colegiado. 

  

4 Prêmio Honra ao Mérito  

Fonte Arq Luiz Alberto – Coordenador 

Encaminhamento 

A coordenação traz uma solicitação de avaliar o prêmio honra ao 

mérito, que é entregue ao final da gestão a um profissional catarinense 

que se destacou nas suas atividades. 

Apesar de termos ainda dois anos para a nova edição, seria importante 

reavaliar o projeto, dando mais visibilidade a ela e que contemple 

ASBEA, SASC e IAB na questão da seleção dos profissionais, bem 

como avaliar categorias e todo o modelo em si, visto que já tem 3 

edições do projeto. 

Seria uma discussão entre as entidades durante este ano para que se 

possa ter uma avaliação antecipada e uma melhor visibilidade do 

projeto, tendo-se mais votações, por exemplo. 

Arq Ricardo Fonseca salienta também a necessidade de diagnóstico 

dos eventos anteriores, aprimorando os próximos. 

Arq. Daniela Lopes também acredita que na revisão pode ser possível 

avaliar trabalhos mais relevantes e que estejam em regiões com pouca 

visibilidade. 

 

Ainda durante a discussão deste ponto de pauta, foi levantada 

discussão sobre a recomposição do CEAU, onde foi questionada a 

deliberação que exclui as entidades mistas e entidades que não 

tenham estrutura regional (como ABAP e ABEA). Foi discutida a 

necessidade do CAU/SC rever o entendimento da lei de criação e o 

artigo que institui o CEAU nos âmbitos regionais. 
 
 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve 
 

 
 



 

*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 07/05/2021, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Patrícia Herden, Luiz Alberto de Souza, Ângelo 
Arruda, Daniela Accorinte Lopes,  Eliane De Queiroz Gomes Castro, Gogliardo Maragno e 
Silvya Caprario. 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. 
 
 

Fernando Volkmer 
Assistente Administrativo 

Secretário 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 


