
 

SÚMULA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 07 de maio de 2021 HORÁRIO 09h as 13h 

LOCAL Online 
 

ASSESSORIA Larissa Milioli – Assessor Especial da Presidência 

 Fernando Volkmer - Secretario 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Herden Presidente do CAU/SC 9:00 11:05 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
9:00 11:05 

Ângelo Arruda Vice presidente IAB/SC 9:00 10:24 

Daniela Accorinte Lopes -  Representante do SASC 9:00 11:05 

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

9:00 11:05 

Gogliardo Maragno 
Coordenador da CEF - 
CAU/SC 

9:00 11:05 

Silvya Caprario Vice-presidente do CAU/SC 9:00 11:05 
 

Convidados 

 
 
 

Ausência não justificada 

Membro  
 

Ausência justificada 

Membro Ronaldo Martins – Presidente da ASBEA/SC 
 
 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 34ª REUNIÃO 

Encaminhamento 
Aprovada a súmula da 34ª Reunião do CEAU. Encaminhe-se para 
publicação. 

 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Luiz Alberto de Souza – Coordenador do CEAU-CAU/SC 

Comunicado 
Pediu que os comunicados fossem discutidos após os assuntos da 
ordem do dia, tendo em vista a necessidade de alguns dos presentes se 
ausentarem antes do término da reunião. 

 



 

Responsável Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 

Comunicado 

Comentou sobre a importância do mês do trabalho que é um mês de 
novas convenções, novos acordos coletivos. Comentou, também, sobre 
a nova Lei do Conselho e Fundo Social que infelizmente não garante 
nenhum tipo de programa em habitação social e o Sindicato juntamente 
com outros “atores” de luta por moradia estão em conversas com 
deputados e assessores de deputados do estado para tentar uma 
legislação que garanta um pouquinho mais de habitação.  

 

Responsável Luiz Alberto de Souza – Coordenador do CEAU-CAU/SC 

Comunicado 

Comentou que havia participado de uma “live” do Ministério Público, no 
dia anterior, sobre as APP’s com mais de 500 participantes que tratou 
do assunto do Código Florestal, tema esse também importante para os 
profissionais e que se deve ficar alerta sobre projetos feitos em 
desacordo com esses códigos. 

 

Responsável Patrícia Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Comentou que os atos declaratórios são uma tendência, como é o caso 
do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que estão entrando com 
uma nova formatação da Legislação, numa tendência mais simplificada, 
onde o profissional ao ser o responsável técnico passa a assumir a 
responsabilidade de fato. Como exemplo, os PCI’s “projetos contra 
incêndio, onde não terá mais um profissional bombeiro para conferir o 
projeto. 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento   Não houve 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 Salário e Valorização Profissional 

Fonte Daniela Accorinte Lopes - SASC 

Encaminhamento 

Apresentou um histórico relacionado ao piso salarial da categoria de 
Arquitetos e Urbanistas, e propôs ações de comunicação aos órgãos 
públicos, discussões e seminários no âmbito do CEAU. Propôs, 
também, uma parceria com o CAU/RS, que tem ações neste sentido. 
Com manifestações da Coordenadora Eliane da CEP, do Vice 
Presidente Ângelo Arruda do IAB/SC, do Coordenador Gogliardo da 
CEF, da Presidente Patrícia do CAU/SC e do Coordenador Luiz Alberto 
do CEAU, houve consenso na questão das dificuldades, tanto de 
municípios quanto de alguns escritórios de arquitetura em manter o 
salário mínimo profissional. 
Como encaminhamento, ficou definido que é preciso um trabalho de 
conscientização da valorização da profissão. 



 

Quanto ao caso específico do ofício da FCC, o CEAU entende que o 
assunto deva ser resgatado e enviado uma resposta pertinente, com 
uma posição bem clara do CAU/SC, posição essa ressaltada pela 
presidente Patrícia. 

  

2 Proposta de Seminário: Arquitetura e Cidades Pós-Pandemia 

Fonte Luiz Alberto de Souza- Coordenador 

Encaminhamento 

O Vice Presidente Ângelo Arruda do IAB/SC comenta sobre o “novo” 

programa de necessidades em função do aumento do trabalho remoto 

e contextualiza a necessidade de um seminário para fomentar a 

discussão das novidades e experiências atuais. 

O IAB/SC propõe um seminário logo depois do encerramento do UIA. 

A proposta ainda está em construção e será para o segundo semestre 

de 2021. 

Com manifestações positivas da Presidente Patrícia e dos 

Conselheiros Gogliardo e Eliane, o CAU/SC acena com possibilidade 

desta parceria. Foi questionado o formato de seminário tipo “live”, 

devendo ser pensado em formato de “Webnário”, onde mais pessoas 

possam interagir dentro da sala do evento. Propõem-se a utilização do 

“Teams” do CAU/SC como plataforma para o evento. 
 
 

3 Campanha 20 Anos do Estatuto da Cidade 

Fonte IAB 

Encaminhamento 

O IAB propõe uma campanha, aproveitando o evento do seminário, 
para que se evidencie a importância do Estatuto das Cidades que 
completa em 2021 seus 20 anos. 
Entende-se que se deve aprimorar mais sobre o assunto com 
sugestões e contribuições que podem ser adquiridas em grupo, e que 
a plataforma “Teams” poderia ser um meio facilitador na organização 
do material. 
Sugere-se, ainda, e na medida do possível, que temas de outras 
comissões possam ser aglutinados em um mesmo evento, tornando-o 
mais interessante. 
O assunto deve ser aprimorado, discutido e encaminhado como pauta 
para a próxima reunião.  

 
 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve 
 

 
 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 02/07/2021, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Patrícia Herden, Luiz Alberto de Souza, Daniela 



 

Accorinte Lopes, Gogliardo Maragno, Ronaldo Martins. 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 

 


