
 

SÚMULA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 03 de setembro de 2021 HORÁRIO 09h05min às 11h45min 

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 11h45min 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
09h 11h45min 

André Lima de Oliveira 
Representante suplente da 
AsBEA/SC 

09h 11h45min 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 09h 11h 

Gogliardo Vieira Maragno 
Coordenador da CEF - 
CAU/SC 

09h 11h45min 

Janete Sueli Krueger 
Coordenadora Adjunta da 
CEP-CAU/SC 

09h10min 11h45min 

 

Convidados 

Ângelo Marcos Vieira Arruda – Vice-Presidente do IAB/SC 

Wilson Molin Júnior – Coordenador de T.I do CAU/SC 
 

Ausência não justificada 

Membro Ronaldo Martins – Representante da AsBEA/SC 
 

Ausência justificada 

Membro Eliane De Queiroz Gomes Castro – Coordenadora da CEP  

Justificativa 
Motivo pessoal. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 24 de 
agosto de 2021, às 13h46min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CEAU-CAU/SC 

 

Encaminhamento 

O Coordenador do CEAU-CAU/SC, Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de 
Souza apresentou a Súmula da 36ª Reunião Ordinária do CEAU-
CAU/SC, do dia 02 de julho de 2021, que foi aprovada sem alterações, 
por unanimidade dos votos, com os votos favoráveis dos Arquitetos e 
Urbanistas André Lima de Oliveira, Daniela Accorinte Lopes, Gogliardo 
Vieira Maragno, Janete Sueli Krueger, Luiz Alberto de Souza, Patrícia 
Figueiredo Sarquis Herden e após, encaminhada para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 



 

Comunicado 

Relato do SASC: A representante do SASC, Arquiteta Daniela, 
informou que o Sindicato vem acompanhando a questão do salário 
mínimo profissional, que com muita cooperação foi possível “barrar”. 
Acrescentou que ultimamente existe a questão da Medida Provisória 
1045/2021, rejeitada pelo Senado Federal e da PEC 32/2020. Disse que 
foram iniciados os processos preparatórios para o “Encontro Nacional 
de Sindicatos de Arquitetos – ENSA”, o qual será realizado no formato 
virtual, no fim do mês de novembro. Relatou sobre o andamento da 
pauta do Projeto de Lei da Habitação, destacando que foi possível dar 
andamento à pauta dentro da CCJ e que as emendas foram acatadas 
quase na integralidade pelo relator e pela CCJ, sendo que o próximo 
passo será repassar à Comissão de Finanças. Falou que houve grandes 
avanços, mas também alguns retrocessos com relação ao Projeto de 
Lei da Habitação, e expôs que foram “criadas” cadeiras nomeadas ao 
CREA e ao SINDUSCON, fato que trouxe bastante surpresa. Ao final, 
disse que o SASC está lutando para que não tenham cadeiras 
nominadas, mas que elas sejam feitas via conferência, de tempos em 
tempos, contando que tenha um pouco mais da participação dos 
movimentos de luta por moradia, os quais merecem estar presentes nas 
decisões junto ao poder público/privado.  

 

Responsável André Lima de Oliveira – Representante Suplente da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante suplente da AsBEA/SC, 
Arquiteto André, disse que a Associação tem participado do “Projeto 
REMAR”, o qual conta com apoio de algumas entidades, para atuar na 
requalificação da região dos clubes de remo de Florianópolis/SC. 
Acrescentou que no próximo fim de semana ocorreria uma oficina desse 
projeto e que solicitaria o envio do convite às entidades do CEAU-
CAU/SC. Logo após, comunicou que a AsBEA/SC vem participando das 
discussões relativas ao Plano Diretor no sentido de tentar criar 
processos menos burocráticos e de maior responsabilidade aos 
técnicos. Falou que nessas discussões, o foco da AsBEA/SC tem sido 
de buscar incentivos para habitação de interesse social; preservação de 
paisagem e patrimônio; e sustentabilidade. Ao final, sugeriu ao CAU/SC 
procurar trabalhar a valorização do profissional nas discussões relativas 
ao Plano Diretor. O Arquiteto Luiz Alberto destacou que no evento “20 
Anos do Estatuto da Cidade” foi levantada questão das alterações 
elaboradas pelos Vereadores no que diz respeito ao Plano Diretor junto 
ao Promotor de Justiça Paulo Locatelli, no sentido de o CAU/SC auxiliar 
o MP/SC a construir uma recomendação de procedimento, respeitando 
a autonomia legislativa da Câmara. Por fim, o Arquiteto Luiz Alberto 
sugeriu a inserção desse assunto como item de pauta na próxima 
reunião do CEAU-CAU/SC. 

 

Responsável Ângelo Marcos Vieira de Arruda – Vice-Presidente do IAB/SC 

Comunicado 

Relato do IAB/SC: O Arquiteto e Urbanista Ângelo, Vice-Presidente do 
IAB/SC, informou que o IAB/SC vai organizar o Concurso Público 
Nacional de Anteprojeto para o Centro Histórico do Casarão Gallotti, em 
Tijucas/SC. Disse que o Concurso será coordenado por ele e pela 
Arquiteta e Urbanista Virgínia de Luca, Coordenadora do GT de 
Patrimônio do IAB/SC. Salientou que a Rua Coronel Gallotti, onde será 
realizado o Concurso Público de Intervenção de Paisagismo e Desenho 
Urbano será o objeto central e que o júri será composto por três nomes: 



 

Professor Almir Reis (UFSC) – Presidente; Professor aposentado César 
Floriano dos Santos; e Arquiteta Gisele Alves – Professora da UNIVALI, 
que trabalha na Prefeitura de Tijucas/SC. Apontou que o edital 
juntamente com o site “entrarão no ar” a partir de 30 de setembro de 
2021 e que o trabalho será realizado integralmente de forma virtual, pelo 
site. Acrescentou que a abertura do envelope com a declaração da ata 
do vencedor ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2021(Dia do Arquiteto), 
no Casarão Gallotti. Solicitou apoio para divulgação no site do CAU/SC 
e para que próximo da data do lançamento do edital seja disponibilizado 
o material no mailing, a todos Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina. 
Mencionou que o IAB/SC teve dois projetos aprovados pelo CAU/SC 
(sustentabilidade e seminário) e criou um GT de Sustentabilidade na 
Arquitetura e na Construção. Por fim, informou que o IAB/SC estava 
assessorando a Prefeitura de Garopaba para implantação da Lei 
Municipal de ATHIS. 

 

Responsável Janete Sueli Krueger – Coordenadora Adjunta da CEP - CAU/SC 

Comunicado 

Relato CEP-CAU/SC: A Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/SC, 
conselheira Janete, transmitiu a todos os presentes, convite do retorno 
da Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais, a qual será 
reativada e coordenada pelo conselheiro Newton Marçal. Após, expôs 
sua preocupação a respeito dos autos declaratórios, que vêm 
acontecendo em diversas instâncias. Disse que apesar de alguns 
órgãos estarem exigindo a presença de profissional 
(Arquiteto/Engenheiro), boa parte não exige.  Além disso, comentou que 
tem notado a “colcha de retalhos” que os municípios estão se tornando 
no que diz respeito aos Planos Diretores. Em seguida relatou sobre o 
evento “20 Anos do Estatuto da Cidade”, coordenado pela CPUA-
CAU/SC e realizado no dia 18 de agosto de 2021, destacando que foi 
um evento bastante gratificante, do qual várias pessoas participaram. 
Ressaltou que existe uma preocupação muito grande em relação à 
preservação do patrimônio histórico, bem como a efetividade do 
Estatuto. Disse que no evento foi muito debatido sobre a falta de cuidado 
financeiro quanto ao uso dos valores que poderiam, mas não estão 
sendo destinados à revisão de Planos Diretores. 

 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno - Coordenador da CEF - CAU/SC 

Comunicado 

Relato CEF-CAU/SC: O Coordenador da CEF-CAU/SC, conselheiro 
Gogliardo, informou sobre dois eventos da comissão realizados no mês 
de agosto: lançamento do edital da “Premiação Acadêmica 2021 de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 8º Prêmio Estudante e 2º 
Prêmio Professor” e  “4º Encontro de Coordenadores de Curso”, com o 
tema: retorno à presencialidade: ações de recuperação na qualidade de 
ensino de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina”. Após, pediu 
escusas às entidades do CEAU-CAU/SC pelo descuido em não convidá-
las para a parte “fechada” do lançamento do edital da “Premiação 
Acadêmica”. Destacou duas partes importantes do “Encontro de 
Coordenadores”: depoimentos e relatos de cada um dos Coordenadores 
presentes; palestra da Arquiteta e Urbanista Ana Maria Reis Goes 
Monteiro, Presidente da ABEA e do Arquiteto e Urbanista Valter 
Caldana, Coordenador da Comissão de Ensino e Formação – CEF-
CAU/BR. Ressaltou que a segunda etapa do Encontro será realizada 
em outubro e solicitou apoio às entidades para divulgação.  



 

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia disse que nos 
últimos dois meses participou de algumas reuniões do Fórum de 
Presidentes, ressaltando que foi constatado que os presidentes, em 
conjunto com o CAU/BR, precisariam ter uma frente para “conversar” 
com os parlamentares. Informou que a Comissão de Relações 
Internacionais foi transformada em Comissão de Relações Internacionais 
e Institucionais e que foi montada uma comissão mista entre presidentes 
e conselheiros federais para conversar com deputados, no tocante, 
inclusive, ao salário mínimo profissional. Falou que o CAU/SC 
apresentou a Plataforma de Georreferenciamento Integrado – PGI ao 
CREA/SC, sendo que o Presidente Kita ficou de analisar a possibilidade 
de realizar junto ao CAU/SC um “piloto” na região e de fazer a inserção 
dos dados das ARTs no sistema. Em seguida, salientou que o CAU/SC 
tem convênio com o Consórcio de Informática na Gestão Pública 
Municipal – CIGA, onde as Prefeituras somariam mais uma camada 
nessa plataforma. Sobre o evento “20 Anos do Estatuto da Cidade”, falou 
que foi muito bom, realizado em parceria com o Ministério Público, e 
parabenizou a CPUA-CAU/SC e o IAB/SC. Informou sobre o lançamento 
do “Curso Online de Capacitação em ATHIS” (totalmente gratuito, com 
certificado) e solicitou às entidades do CEAU-CAU/SC apoio na 
divulgação. Acrescentou que o CAU/SC teve contato com o Diretor de 
Urbanismo de Florianópolis, André Leivas, o qual repassou algumas 
demandas relativas ao REURB, no âmbito do município. Destacou que o 
Conselho estava analisando forma de atender às demandas trazidas por 
ele. Referente à questão de convênios, disse que o CAU/SC conversou 
com o CIGA, pois em consonância com o que a conselheira Janete falou, 
existe um levantamento trazido pela Câmara Temática de BIM, no 
sentido de obter um parâmetro dos diversos Códigos de Obras e de 
Planos Diretores nos municípios, enfatizando a necessidade de ter um 
diagnóstico. Expôs que o CIGA também entrou como parceiro e que vai 
entregar o formulário às Prefeituras para preenchimento. Nesse sentido 
o CAU/SC poderá estabelecer uma base a fim de verificar as 
divergências e convergências. Comunicou que a ideia é posteriormente 
ter no site do CAU/SC link e planilha para acesso dos profissionais. 
Informou sobre sua participação em reunião com a Vereadora Carla 
Ayres, a respeito do projeto de pavimentação do entorno da Praça XV de 
Novembro, frisando que o CAU tentou buscar apoio na Resolução nº 51, 
entretanto, com a suspensão da Resolução, não foi possível achar um 
caminho para impugnação do edital e lamentou pelo fato de a Prefeitura 
seguir com o edital. Ao final, relatou sobre a apresentação junto ao Grupo 
de Mercado, do qual faz parte, no Fórum de Presidentes; apresentação 
da Rede Catarinense de Tecnologia e Inovação, que tem acordo com o 
Ministério da Economia para evolução e avanço no fomento em BIM e 
do COSUD – Consórcio Sul e Sudeste, com avanços tecnológicos na 
construção civil.  

 

Responsável Assessor Especial Pery Roberto Segala Medeiros 

Comunicado 

O Assessor Pery informou que a FeNEA estava retornando à 
possibilidade de participar do CEAU-CAU/SC, pois cumpriu às 
exigências de documentação da representação. O Arquiteto Luiz Alberto 
lembrou que uma das pautas do CEAU-CAU/SC é a tentativa de trazer 



 

de volta a ABAP e representação no ensino (ABEA ou outra associação 
que represente o ensino).  

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 
 

 
 

Encaminhamento   Não houve. 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Anteprojeto Resolução 51 do CAU BR.  

Fonte Presidência do CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto informou que o CAU/BR estava fazendo 
audiências públicas e consultando os Conselhos, e relatou sobre a 
existência de uma minuta de proposta para a Resolução 51. Logo após, 
disse que enquanto Presidente do CAU/SC sempre defendeu a ideia 
de que fosse judicialmente provocada a contratação de uma câmara de 
arbitragem pelo CAU/BR e CONFEA. A Presidente Patrícia apresentou 
a proposta do Anteprojeto de Resolução em substituição à Resolução 
51/2013 do CAU/BR, demonstrando as áreas de atuação especificadas 
como privativas dos Arquitetos e Urbanistas. O Arquiteto Ângelo 
realçou que a discussão sobre o assunto ainda estava inconsistente, 
apesar de ter sido distribuída nacionalmente. Acrescentou que o CAU 
e o CONFEA criaram uma Comissão de Harmonização e destacou que 
em um período de dois anos a comissão não elaborou documento para 
avançar no processo de negociação. Falou que o assunto deveria ser 
melhor avaliado e disse ser favorável à extinção da Resolução 51 e à 
devolução das habilidades/competências do profissional Arquiteto e 
Urbanista da mesma forma como constam no Artigo 2º. A Presidente 
Patrícia frisou que o Anteprojeto de Resolução estava em fase de 
consulta pública e concordou com a sugestão do Arquiteto Ângelo. O 
Arquiteto Luiz Alberto sugeriu aos membros do CEAU-CAU/SC debater 
e “tirar” diretrizes sobre o assunto ao invés de conferir o texto item a 
item, destacando as sugestões já apresentadas: encerrar a discussão 
sobre a Resolução 51 ou adotar um método extrajudicial (câmara de 
arbitragem). O Arquiteto Gogliardo disse acreditar que o prazo exíguo 
estipulado pelo CAU/BR se deva em virtude da necessidade de 
entregar resposta à Câmara dos Deputados e sugeriu ao CEAU-
CAU/SC opinar, ainda que fora do prazo, ser favorável que o CAU/BR 
revogue a Resolução 51 e uma “construção” mais debatida de um outro 
instrumento que a substitua. A Arquiteta Janete julgou necessário 
utilizar artifícios de proteção à profissão de Arquiteto e Urbanista. Após 
discussão, foi sugerido como encaminhamento que a Presidência do 
CAU/SC leve o assunto ao Fórum de Presidentes e relate os 
encaminhamentos definidos pelo CEAU-CAU/SC. 

  

2 Proposta do Seminário Arquitetura e Cidades Pós Pandemia 

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto explicou que na reunião anterior do CEAU-
CAU/SC foi sugerida realização do evento para discussão sobre os 
efeitos da pandemia nas cidades e edificações, no formato de um 
“webinário”. Expôs que não houve avanço na discussão sobre o 
assunto por conta de uma abundância de eventos e que o IAB/SC 
estava propondo prorrogação do Seminário. A Presidente Patrícia disse 



 

que não havia óbice quanto à solicitação. O Arquiteto Luiz Alberto falou 
que o Seminário estava previsto para o mês de setembro, mas por 
conta de pedido da AsBEA/SC, a ideia seria postergá-lo para outubro 
ou novembro. Logo após, expôs que o formato seria com duração de 
dois dias, com duas mesas por dia, cada uma com duração de uma 
hora, sendo que cada entidade do CEAU-CAU/SC ficaria responsável 
por uma delas. Após discussão, foi definido por realizar o “Seminário 
Arquitetura e Cidades Pós Pandemia” nos dias 27 e 28 de outubro de 
2021, com temáticas a serem definidas em conjunto pelas entidades, 
por meio da Plataforma Microsoft Teams.  

 

3 Apresentação da Plataforma Teams - Grupo CEAU  

Fonte Coordenação de TI-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Coordenador de T.I Wilson Júnior falou que estava à disposição para 
sanar as dúvidas a respeito do assunto e explicou sobre o processo 
necessário para os membros do CEAU-CAU/SC passarem a integrar a 
Plataforma Teams. Expôs a necessidade de vinculação do e-mail 
pessoal ao corporativo e ofereceu ajuda a quem não o tivesse feito. Em 
seguida apresentou o funcionamento da Plataforma Teams, 
destacando no grupo do CEAU a seção “equipes”, onde aparecem os 
canais de discussão, nos quais é possível fazer postagens e 
encaminhar mensagens, destacando que funciona como uma rede 
social. Após, esclareceu a maneira como inserir arquivos e enfatizou 
que no caso de arquivo em Word, por exemplo, todos poderiam editá-
lo. Ao final, o Arquiteto Ângelo solicitou o envio de tutorial aos membros 
do CEAU-CAU/SC. O Coordenador Wilson Júnior disse que iria 
adicioná-los à “página de ajuda”, onde constam tutoriais de diversos 
assuntos relevantes relacionados à Plataforma.  

 

 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 


