
 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 29 de setembro de 2021 HORÁRIO 09h às 11h30min 

LOCAL 
Sede do CAU/SC e/ou virtual (Via Plataforma MS-Teams) - formato 
híbrido 

 

ASSESSORIA Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor Especial da Presidência 

 Bruna Porto Martins – Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente do CAU/SC 09h 11h30min 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
09h 11h30min 

Ronaldo Matos Martins  
Representante da 
AsBEA/SC 

09h 11h30min 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 09h 11h30min 

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

09h 11h30min 

 

Convidados 

Lucas Tavares - FeNEA 

Administradora Claudia Grandi (DparaE) 

Designer Marina Aguiar (DparaE) 
 

Ausência não justificada 

Membro - 
 

Ausência justificada 

Membro Gogliardo Vieira Maragno – Coordenador da CEF-CAU/SC  

Justificativa 
Motivo pessoal. (Justificativa encaminhada por e-mail em 27 de 
setembro de 2021, às 16h48min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR  

 

Encaminhamento 

O Coordenador do CEAU-CAU/SC, Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de 
Souza solicitou dispensa da leitura, discussão e aprovação da súmula da 
reunião anterior, haja vista a importância e o tempo de duração 
prolongado da presente reunião. Sendo assim, a Súmula da 37ª Reunião 
Ordinária do CEAU-CAU/SC, de 03 de setembro de 2021, será lida e 
discutida na próxima reunião ordinária, no dia 05 de novembro de 2021. 

 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 
Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia comunicou 
sobre a evolução da questão da cessão pública do Edifício Henrique 
Berenhauser ao CAU/SC e sobre a realização do evento do “Dia do 



 

Arquiteto” (15 de dezembro), ressaltando que nessa data ocorrerá a 
“Premiação Acadêmica” e a entrega do prêmio do “Concurso Público 
Nacional de Projetos de Arquitetura em HIS: Inovação e Modularidade”. 
Disse que a ideia seria realizar no formato presencial, no pátio do Museu 
Cruz e Souza, sendo que os primeiros confirmados participariam do 
evento presencialmente. Também informou sobre a realização do 
“Concurso de Fotografia”, com o tema: Arquitetura e Paisagem Urbana 
Catarinense, sendo que a premiação será entregue no “Dia do Arquiteto”. 
Sobre a Resolução CAU/BR nº 51, expôs que não foi possível discuti-la 
no âmbito do Plenário do CAU/SC e acrescentou que “passou” a nova 
redação no CAU/BR, excluindo o termo privativo de projeto de 
arquitetura, fato que está gerando grande polêmica a nível nacional. 
Falou que o CAU/SC não tem uma posição oficial sobre o assunto, que 
será discutido na próxima Reunião Plenária Ordinária.  

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 
 
 

 
 

Encaminhamento   Não houve. 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Planejamento, projetos e ações do CEAU-CAU/SC para 2022.   

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

A Administradora Claudia e a Designer Marina se apresentaram aos 
membros do CEAU-CAU/SC. Em seguida, a Administradora Claudia 
explicou que seria feita uma construção conjunta no “Miro” e que a 
“DparaE” apoiaria a revisão do Planejamento Estratégico no sentido de 
elencar, priorizar e detalhar os projetos estratégicos para o CEAU-
CAU/SC. Demonstrou as funções do “Miro” que seriam utilizadas e 
apresentou a missão, visão e valores do Conselho, bem como objetivos 
estratégicos e indicadores. Após, efetuou leitura dos projetos da 
Presidência, Assessoria Especial, Conselho Diretor, GERAF, 
GERFISC, GERTEC, CEP-CAU/SC, CPUA-CAU/SC, COAF-CAU/SC, 
CATHIS-CAU/SC e CEF-CAU/SC, priorizados no ano de 2020. A 
Administradora Claudia apresentou os projetos priorizados pelo CEAU-
CAU/SC no ano de 2021 e esclareceu que o objetivo seria os membros 
do Colegiado fazerem uma ideação de possíveis projetos para 2022, 
conectando-os a um objetivo estratégico, para após cada um defender 
sua ideia e possibilitar a construção de um “ranqueamento” dos 
considerados principais, a fim de desenvolver um CANVAS de projeto.     
Na sequência, cada um dos membros do CEAU-CAU/SC defendeu sua 
sugestão de projeto e após discussão, foram eleitos cinco projetos 
prioritários: Licenciamento simplificado nos órgãos públicos dos 
projetos; Prêmio Arquitetura Catarinense; Congresso Catarinense de 
Arquitetura e Urbanismo; O futuro do ensino da Arquitetura e do 
Urbanismo; IV Bienal de Arquitetura de Santa Catarina. Posteriormente 
cada um dos projetos eleitos foram transportados para um CANVAS de 
projeto, no qual foram detalhados: a denominação de projeto; como se 
relaciona à função do CAU/SC; objetivo estratégico principal; objetivo 
geral; resultado; ação e custo da ação. Ao final, a Administradora 
Cláudia explicou que os projetos seriam levados à Oficina de 
Planejamento 2022 - CAU/SC, no dia 1º de outubro de 2021, para uma 



 

priorização geral. A Presidente Patrícia sugeriu tentar realizar  
convergência dos projetos.   

  

2 Proposta do Seminário Arquitetura e Cidades Pós Pandemia. 

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto destacou que o CEAU-CAU/SC estava 
praticamente com um esboço do evento, que será realizado nos dias 
27 e 28 de outubro de 2021. Após, solicitou ao Assessor Pery para 
deflagrar a divulgação com a Assessoria de Imprensa e ao Lucas 
Tavares, representante titular da FeNEA, para capilarizar nas 
Instituições de Ensino Superior. Sugeriu para que na próxima semana 
fosse iniciada a divulgação do evento.  O Assessor Pery complementou 
que o Colegiado estava contando com a participação do Lucas Tavares 
no painel que será discutida a questão do ensino pós pandemia, 
informou que o Conselheiro Gogliardo Maragno irá expor a visão do 
docente e oficializou o convite ao Lucas Tavares para expor a visão do 
dicente. Ao final, o Arquiteto Luiz Alberto frisou a importância de 
estabelecer um deadline (talvez na próxima semana) para as 
confirmações dos palestrantes e sugeriu iniciar a divulgação a partir do 
dia 05 de outubro de 2021.  

 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento Não houve. 
 

 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 05/11/2021, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes, Eliane De Queiroz Gomes 
Castro, Luiz Alberto de Souza, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Ronaldo Matos 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. 
 
 
 

Bruna Porto Martins 
Secretária 

 
 
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.  
 

 
 
 
 
 

Pery Roberto Segala Medeiros 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 


