
 

SÚMULA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 02 de julho de 2021 HORÁRIO 09h às 13h 

LOCAL Online (Plataforma Zoom) 
 

ASSESSORIA Larissa Milioli – Assessora Especial da Presidência 

 Fernando Volkmer - Secretário 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente do CAU/SC 9h00 10h50 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
9h00 10h50 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 9h00 10h50 

Gogliardo Vieira Maragno 
Coordenador da CEF - 
CAU/SC 

9h00 10h50 

Silvya Helena Caprario Vice-presidente do CAU/SC 9h45 10h50 

Ronaldo Martins Presidente da ASBEA/SC 9h00 10h50 
 

Convidados - 

 
 
 

Ausência não justificada 

Membro  
 

Ausência justificada 

Membro 
Eliane De Queiroz Gomes Castro – Coordenadora da CEP 
Janete Sueli Krueger – Coordenadora adjunta da CEP 

 
 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 35ª REUNIÃO 
 

 Encaminhamento 
Aprovada a súmula da 35ª Reunião do CEAU. Encaminhe-se para 
publicação. 

 
 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Gogliardo Maragno - Coordenador da CEF - CAU/SC 

Comunicado 

Relato CEF-CAU/SC: O Coordenador da CEF-CAU/SC, conselheiro 
Gogliardo, comentou sobre o registro dos egressos de curso EAD. 
Tiveram o primeiro curso proveniente de uma Instituição do interior de 
Minas Gerais e um dos egressos de lá mora em Santa Catarina e pediu 
registro aqui. Não tinham oferecido ainda porque essa instituição nem 
era inserida no SICCAU, mas de uma maneira coordenada todos os 
egressos entraram com um pedido de mandado judicial e todos foram 



 

atendidos, então esse egresso já se encontra registrado ainda que de 
maneira precária. Comentou, também, sobre o tema premiação 
estudantil, que é pauta dessa reunião e que o regulamento da 
premiação foi aprovado na última reunião da CEF. 

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 

Comunicado 

Relato do SASC: A representante do SASC, arquiteta Daniela, 
comentou sobre a questão do salário-mínimo profissional que é uma das 
grandes lutas trabalhistas da categoria. Junto a diversas entidades tem-
se feito um esforço conjunto para tentar em algumas frentes de trabalho 
barrar esse retrocesso, apesar de reconhecer que é preciso revisar e 
que tem problema na lei do salário mínimo profissional, ainda assim, é 
uma total revogação e uma afronta a nossa profissão. As reuniões estão 
quase que diárias e tem sido a grande luta do sindicato juntamente a 
outros companheiros. Comentou também a questão do PL da habitação 
no estado e que esse assunto será detalhado no ponto de pauta dessa 
reunião. 

 

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

Comunicado 

Relato do Coordenador do CEAU-CAU/SC: O Coordenador do CEAU-
CAU/SC, Conselheiro Luiz Alberto, falou sobre o congresso, e que estão 
acompanhando o evento da UIA. Comentou, também, que o IAB-SC 
possui oito núcleos no estado enfrentando uma dificuldade muito grande 
em relação à sustentabilidade financeira, o que preocupa muito o IAB 
nacional. Com a pandemia, os eventos sumiram, os cursos presenciais 
sumiram e isso causou um impacto muito forte na sustentabilidade 
dessas entidades. O IAB também vem discutindo a questão do salário 
mínimo profissional e das responsabilidades que recaem sobre os 
profissionais. Com relação à volta semipresencial, o IAB está discutindo 
esse assunto e acredita que com a questão da vacina que está 
avançando e com os protocolos de distanciamento é possível retomar 
alguns eventos e algumas atividades presenciais.  
 

 

Responsável Patrícia Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente do CAU/SC, 
conselheira Patrícia, comentou que tiveram alguns avanços 
internamente e que algumas questões estão sendo discutidas e uma 
delas seria uma eventual retomada hibrida de algumas atividades. O 
CAU/SC se encontra em home office desde o começo da pandemia onde 
permanece até hoje sem nenhum tipo de ajuste. Como a vacina já está 
ocorrendo com grande parte dos integrantes o CAU/SC começou a 
pensar em um possível retorno com todos os protocolos de 
distanciamento. Comentou que foi restaurada a comissão temporária de 
patrimônio, para voltar a discutir a questão da sede, sendo que as duas 
gestões anteriores já haviam discutido. A intenção da nova comissão é a 
retomada dos trabalhos levando em consideração o trabalho das duas 
comissões anteriores, tentando avançar de uma forma mais assertiva. 
Comentou também que conseguiram instaurar a primeira Câmara 



 

Temática com um novo formato onde sempre há parceria com uma 
instituição do CEAU, e nesse caso conseguiram avançar no sentido da 
Câmara Temática BIM em parceria com a ASBEA. Encontra-se no 
momento de chamamento para possíveis interessados e posteriormente 
irão lançar o início das reuniões. Não é só em BIM, ela tem um 
direcionamento específico e vão discutir aquilo que o arquiteto Ronaldo 
mencionou nessa reunião que é justamente atos autodeclaratórios 
versus licenciamentos, em que o profissional toma para si total 
responsabilidade. É uma Câmara Temática de BIM que nasce com um 
propósito específico de verificar a possibilidade de as prefeituras fazerem 
uma análise mais automatizada desses processos transferindo um 
pouco desse ônus que seria só autodeclaratório também para as 
autarquias, prefeituras e instituições que possam ter algum tipo de 
controle sobre esse modelo. 
Informou que discutiram também a possibilidade de viabilizar para os 
conselheiros e para entidade do CEAU um passaporte para o UIA. É uma 
proposta que já passou pelo CD e se passar pela Plenária haverá uma 
consulta sobre o interesse em participar do evento com um passaporte 
para os conselheiros e para cada instituição. Sobre a Bienal de Santa 
Catarina foi colocado na pauta, mas não houve discussão. No entanto, 
estão com um olhar bastante atendo pela sua importância. 

 

Responsável Ronaldo Martins - Presidente da ASBEA/SC 

Comunicado 

Relato do Presidente da ASBEA/SC: O presidente da ASBEA, 
arquiteto Ronaldo, comentou que estão trabalhando em grupo com a 
legislação e as alterações que houveram no código de obras e, também, 
sobre a política de eficiência energética que estão querendo colocar na 
legislação de Florianópolis e que estão indo para o caminho todo 
autodeclaratório, onde os projetistas ficam cada vez com mais 
atribuições. A ASBEA gostaria, primeiro, de intensificar a educação 
continuada sobre o tema que ao tirar o código de obra, tiram-se 
praticamente todas as regras, o que ficou tudo praticamente 
autodeclaratório e, além disso, precisam ter conhecimento de quais as 
normas que geralmente vão balizar essas atividades de projeto. Com o 
apoio do CAU, informou que seria interessante intensificar a questão 
das normas técnicas, o conhecimento e o aprofundamento da 
responsabilidade sobre os projetistas. A ASBEA nacional está em 
discussão em relação ao salário mínimo e informa que não são contra a 
questão do salário mínimo, mas é realmente difícil para o mercado que 
é bem afetado com essas regras e com o próprio imposto sobre o 
salário, um problema que se precisa enfrentar para achar um melhor 
caminho não só do salário, mas também os honorários, os contratos e 
as tributações. Comentou que estão querendo nesse ano discutir sobre 
os contratos e as tabelas de honorários onde no Brasil existe uma 
diferença grande. 

 

Responsável Silvya Caprario – Vice-Presidente do CAU/SC 

Comunicado 
Relato da Vice-Presidente do CAU/SC A Vice-presidente do CAU/SC, 
conselheira Silvya informou que vem acompanhando os trabalhos do 



 

Colegiado. Está trabalhando com a Comissão CTP, considerando todos 
os trabalhos que foram realizados nas duas gestões anteriores para 
buscar nesse pós-pandemia entender melhor a situação do Conselho 
que hoje já se tem a noção que não comporta mais a sede e buscar 
trabalhar para melhorar a qualidade de vida. Nessa comissão tem a 
participação do conselheiro Gogliardo e do convidado ex-conselheiro 
Arq. Mateus e querem fazer um trabalho bem transparente e trazer uma 
qualidade de vida melhor dos colaboradores e os profissionais 
arquitetos para que no momento em que se precisar realizar algum 
evento, todos possam estar juntos num futuro próximo. 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 

Encaminhamento   Não houve 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Prêmio Estudantil; 

Fonte Gogliardo Maragno - Coordenador da CEF - CAU/SC 

Encaminhamento 

O conselheiro Gogliardo, coordenador da CEF, fez uma apresentação 
do regulamento do concurso que trata das normas e procedimentos da 
“Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
2021”, que avalia e premia trabalhos de conclusão de curso, 
elaborados no segundo semestre de 2019, no primeiro e segundo 
semestres de 2020, por estudantes dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e, também, práticas inovadoras de ensino adotadas por 
professores de Arquitetura e Urbanismo de Instituições de Ensino 
Superior de Santa Catarina regularmente cadastradas no CAU, no 
mesmo período.  
Nesse ano o prêmio estudantil terá um número maior de premiados e 
será organizado pelo CAU/SC, através da CEF/SC em um formato 
totalmente digital. A posposta é fazer o lançamento da premiação no 
dia 16 de agosto contemplando os três semestres. Propõem que o júri 
seja formado por cinco pessoas sendo três delas indicados pelas 
instituições que compõem o CEAU, com um membro indicado pelo IAB, 
um membro indicado pelo SASC e um membro indicado pela ASBEA, 
um quarto membro com indicação da ABEA Nacional e um quinto 
membro convidado pela própria CEF/SC, que pode ser um arquiteto de 
expressão nacional e que não tenha vínculo com nenhuma das 
entidades. Os membros da comissão julgadora convidados para o 
evento poderão receber através de diárias como reembolso das 
despesas. O regulamento foi aprovado na reunião da CEF/SC no dia 
de ontem e assim que possível, os materiais serão divulgados.  

  

2 Lei Estadual de HIS 

Fonte Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 

Encaminhamento 
A representante do SASC, arquiteta Daniela, fez uma apresentação da 
Revisão do PL 011/21. Foi criado um GT com outras entidades para 



 

discutir algumas questões desse projeto de lei que altera a Lei 
Complementar nº 422, de 2008. O conselheiro Luiz Alberto sugeriu 
acrescentar a modalidade dos concursos públicos de projetos para os 
conjuntos habitacionais, como uma forma de incentivar o governo do 
estado a priorizar esta forma de contratação, assim como ocorreu em 
Brasília. Sugeriu, também, de aprovar pelo CEAU um documento ao 
Governo do Estado com algumas sugestões que o SASC trouxe sobre 
o PL 011/21. A presidente Patrícia sugeriu encaminhar para a 
assessoria especial do CAU/SC o material para divulgação na 
plataforma do Teams, onde todos podem postar materiais e que 
funcionaria como google docs onde o material fica exposto e cada 
comentário é acrescido com o “tag” da pessoa e os debates podem 
acontecer em outros momentos na apenas na reunião. O presidente da 
ASBEA, arquiteto Ronaldo reforça a importância de o material ser 
disponibilizado para o grupo e que pode até aprofundar esse assunto 
com a prefeitura. Como encaminhamento incialmente se propôs utilizar 
o grupo de whatsapp para colocar o material para conhecimento de 
todos os membros CEAU-CAU/SC. O SASC irá acompanhar o 
calendário da tramitação desse projeto, formatar a proposta e tentar 
criar um documento.  

 
 

3 Seminário Arquitetura e Cidades Pós-Pandemia 

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

Encaminhamento 

O coordenador do CEAU, conselheiro Luiz Aberto informou que a ideia 
da realização desse evento seria para o final do mês de setembro ou 
de outubro, realizado por meio de um “webinário” pela Plataforma 
Teams e transmitido pelo Canal do CAU no YouTube, com período de 
duração de dois dias consecutivos, ou não, e preferencialmente no final 
da tarde. Poderia ser realizado em semanas alternadas ou 
consecutivas, dependendo da disponibilidade das entidades e do CAU. 
A ideia inicial é realizar dois painéis de discussão em cada dia. A 
responsabilidade de cada painel caberia às entidades do CEAU, sendo 
um para o IAB, um da ASBEA, um do SASC e um do CAU/SC. Cada 
painel teria duração de uma hora e cada dia o evento teria a duração 
máxima de duas horas. Nesse sentido, a ideia é fazer uma mesa de 
abertura do evento com os representantes das entidades do CEAU e 
depois ter 2 palestrantes convidados e um mediador indicado pela 
entidade responsável pelo painel, Cada convidado com no máximo 
quinze minutos de apresentação e a segunda parte do webinário 
reservada para o debate das perguntas e para interação do público (de 
15 a 20 minutos). Em seguida, muda-se a entidade e passa para o 
segundo painel, no mesmo formato. No segundo dia do evento, faz-se 
no mesmo formato. Haveria a necessidade de prévia inscrição para 
receber certificado de participação no evento. A ideia é que o evento 
seja realizado com um formato dinâmico e com convidados que tenham 
uma boa comunicação e que possam atrair e motivar os participantes. 
A sugestão é que as falas sejam de no máximo 15 minutos do tipo “talk” 
(TEDx). Caso em setembro a situação da pandemia já estiver 



 

estabilizada, pode-se pensar em uma dinâmica melhor com a ajuda do 
analista de TI do CAU, Wilson Junior. Dessa forma, seria importante 
que cada entidade assumisse o compromisso de pensar o seu painel, 
e mobilizar o convite aos seus associados e efetivar o convite aos 
palestrantes e indicar a temática a ser discutida. A presidente do CAU 
Patrícia sugeriu que assim como fez no tema de discussão de 
regramento de ATHIS para SC, de avançar na construção de um grupo 
do CEAU no Teams com a possibilidade de avanço do assunto para as 
próximas reuniões. Para a ASBEA, seria melhor se o evento fosse 
realizado em outubro e solicita do CAU/SC ajuda nas questões 
administrativas. Como encaminhamento, a assessora Larissa vai 
verificar as datas possíveis em final de setembro e outubro sem 
coincidir com outras reuniões das comissões. Será criado o grupo 
CEAU dentro da Plataforma Teams para ir adequando todas as 
informações e os assuntos com a data provável do evento para o mês 
de outubro. 
 

 
 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve 
 

 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 03/09/2021, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos André Lima de Oliveira, Daniela Accorinte Lopes, 
Gogliardo Vieira Maragno, Janete Sueli Krueger, Luiz Alberto de Souza e Patrícia Figueiredo 
Sarquis Herden. 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 
Assessora Especial da Presidência do CAU/SC 


