
 

SÚMULA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 05 de novembro de 2021 HORÁRIO 09h02min às 11h23min 

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 11h23min 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
09h 11h23min 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 09h 11h23min 

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

09h 11h23min 

Ronaldo Matos Martins 
Representante da 
AsBEA/SC 

09h 11h23min 

 

Convidados 

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

Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 
 

Ausência não justificada 

Membro Rodrigo Althoff Medeiros – Coordenador Adjunto da CEF-CAU/SC 
 

Ausência justificada 

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

Justificativa 
Motivo saúde. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 25 de 
outubro de 2021, às 18h31min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 
DA SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEAU-CAU/SC 

 

Encaminhamento 

O Coordenador do CEAU-CAU/SC, Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de 
Souza apresentou a Súmula da 1ª Reunião Extraordinária do CEAU-
CAU/SC, do dia 29 de setembro de 2021, que foi aprovada sem 
alterações, por unanimidade dos votos, com os votos favoráveis dos 
Arquitetos e Urbanistas Daniela Accorinte Lopes, Eliane De Queiroz 
Gomes Castro, Luiz Alberto de Souza, Patrícia Figueiredo Sarquis 
Herden e Ronaldo Matos Martins e após, encaminhada para publicação. 
Em seguida o Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto de Souza apresentou a 
Súmula da 37ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, do dia 03 de 
setembro de 2021, que foi aprovada com alterações, por unanimidade 
dos votos, com os votos favoráveis dos Arquitetos e Urbanistas Daniela 
Accorinte Lopes, Eliane De Queiroz Gomes Castro, Luiz Alberto de 
Souza, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Ronaldo Matos Martins 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 no fim do mês de novembro será realizado o “Encontro 
Nacional de Sindicatos de Arquitetos – ENSA” e enfatizou que estavam 
sendo realizados alguns eventos preparatórios para o Encontro, no qual 
serão discutidas questões sobre o lema de “Arquitetura é Trabalho”. 
Ressaltou que o evento acontecerá na última semana do mês e 
acrescentou que na presente data o SASC iniciaria um processo junto a 
outras entidades pelo “Encontro Nacional pelo Direito à Cidade”.  

 

Responsável Ronaldo Matos Martins – Representante da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante da AsBEA/SC, Arquiteto 
Ronaldo, informou sobre a realização do Workshop do “Projeto 
REMAR”, relatando que foi um trabalho muito interessante e que a 
Associação havia entregue um documento à Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, sendo que serão propostas melhorias das condições de 
acessibilidade na região do Parque Náutico Walter Lange. Em seguida, 
expôs que no dia 09 de dezembro de 2021 será realizado o “Encontro 
Nacional dos Presidentes das AsBEAs” e que ocorreu uma discussão 
com outras entidades sobre o PLC (alterações do Plano Diretor de 
Florianópolis), destacando que a AsBEA/SC estava em um grupo que 
tentou fazer acontecer as alterações e dar apoio à nova revisão do Plano 
Diretor.  

 

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

Comunicado 

Relato CEP-CAU/SC: A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira 
Eliane, relatou sobre a participação da CEP-CAU/SC na reunião da 
“CEP SUL”, realizada junto à CEP-CAU/PR e à CEP-CAU/RS, 
salientando que foi assinado um documento em conjunto, aprovado 
pelas três comissões, no qual foi solicitada a formação da CEP-SUL de 
forma oficial a fim de possibilitar a tomada de decisões das comissões 
em conjunto. Ao final, informou que estava sendo montada a “Semana 
do Exercício Profissional”, sendo que sua forma de realização estava 
sendo revista, no sentido de realizá-la de forma presencial em 2022.    

 

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 houve um avanço na questão da cessão pública do 
imóvel para a nova sede do CAU/SC, destacando que foi recebido o 
laudo e que o prédio estava com muitas patologias, fato preocupante do 
ponto de vista de segurança. Logo após, disse que a ideia é construir 
junto ao CEAU-CAU/SC o evento do ano que vem. Informou que a 
Fundação Catarinense de Cultura – FCC liberou a utilização do pátio do 
Museu Cruz e Souza para a comemoração do “Dia do Arquiteto”, no dia 
15 de dezembro de 2021 e convidou todas as entidades a participarem.  

 

Responsável Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 

Comunicado 
Relato da FeNEA: O Acadêmico Lucas agradeceu pelo convite para o 
“Seminário Arquitetura e Cidade no Pós-Pandemia” e informou que a 



 

FeNEA estava “levantando” discussões sobre o assunto. O Arquiteto 
Luiz Alberto o parabenizou pela participação no Seminário.  

 

Responsável Luiz Alberto de Souza – Presidente do IAB/SC 

Comunicado 

Relato do IAB/SC: O Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto, Presidente do 
IAB/SC, falou que o Concurso Público Nacional de Anteprojeto para o 
Centro Histórico do Casarão Gallotti, em Tijucas/SC estava em 
andamento e que teve vinte e cinco escritórios de arquitetura inscritos. 
Expôs que o IAB/SC estava fazendo o planejamento de atividades para 
o ano de 2022, com a ideia de adotar o sistema híbrido sempre que 
possível. Por fim, mencionou que o IAB/SC estava pensando em um 
evento para o fim do ano, com data que não coincidisse com eventos 
das demais entidades do CEAU-CAU/SC. 

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 
 

 
 

Encaminhamento 
Foi incluído como item extra pauta: 
 - Oficiar ao Promotor de Justiça Paulo Locatelli sobre recomendação a 
respeito das discussões do Estatuto da Cidade.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Programa SC Mais Moradias do Governo do Estado.  

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto informou que enviou e-mail para Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado em 26 de outubro de 2021, a fim de  
convidar os gestores do referido programa para apresentação do 
mesmo na reunião do CEAU-CAU/SC, no dia 05 de novembro de 2021.  
Após, efetuou leitura do e-mail de resposta, recebido em 28 de outubro 
de 2021, no qual foi sinalizada a indisponibilidade de agenda para a 
data. Após, a Arquiteta Daniela apresentou organograma para explicar 
um pouco mais sobre o “Programa SC Mais Moradias”. Acrescentou 
que o Programa ainda não existe, por isso só constam reportagens 
sobre o mesmo. Explicou que o intuito do Programa seria trabalhar com 
municípios de Índice de Desenvolvimento Humano – IDH baixos 
relacionados à habitação e expôs mais algumas informações. Em 
seguida, a Presidente Patrícia disse que a Associação Catarinense de 
Engenheiros – ACE, na figura do Engenheiro Roberto de Oliveira, tem 
feito várias ações para fomentar o assunto e mencionou que em sua 
opinião deve haver bastante “cobrança” por parte dos órgãos para que 
de fato aconteçam políticas públicas que impulsionem. Também julgou 
bastante importante unir a iniciativa privada com interesses coletivos. 
O Arquiteto Luiz Alberto sugeriu encaminhar ofício ao Secretário de 
Desenvolvimento Social do Estado com cópia ao Governador (ou vice-
versa), para colocar as entidades à disposição e elogiar a iniciativa de 
tratar sobre o assunto de habitação. A Conselheira Eliane sugeriu que 
fosse encaminhado ofício assinado em conjunto pelas entidades do 
CEAU-CAU/SC. O Arquiteto Luiz Alberto disse que poderia ser citado 
no ofício que o assunto foi tratado no Colegiado e que tem apoio das 
entidades. A Arquiteta Daniela sugeriu citar a questão de políticas 
públicas recorrentes e que o PL 11/2021 pode apoiá-las. Também 
julgou necessário recomendar que o PL 11/2021 continue a ser o 
caminho dentro da Câmara. A Presidente Patrícia sugeriu que fosse 
encaminhada minuta para validação do CAU/SC. A Conselheira Eliane 



 

sugeriu encaminhar também à Rede de Controle. Os membros do 
CEAU-CAU/SC concordaram com as contribuições supracitadas.    

  

2 Avaliação do Seminário Pós-Pandemia. 

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 

O Assessor Pery repassou os “números” relativos ao “Seminário 
Arquitetura e Cidade no Pós-Pandemia” (inscrições para o evento; 
assinaturas na lista de presença; visualizações). O Arquiteto Luiz 
Alberto destacou a qualidade dos debates, da construção colaborativa 
do documento e da abrangência dos temas. A Conselheira Eliane disse 
que foi percebida a necessidade da participação de forma presencial 
nos eventos para captação de clientes. O Arquiteto Luiz Alberto julgou 
imprescindível que os próximos eventos sejam realizados em formato 
híbrido, com transmissão ao vivo e parabenizou todas as entidades.  

 

3 Calendário e Planejamento das Ações do CEAU 2022.  

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto solicitou que as reuniões do CEAU-CAU/SC 
fossem mantidas às sextas-feiras, bem como manter a reunião do dia 
03 de dezembro de 2021. A Presidente Patrícia sugeriu dar mais 
autonomia para algumas ações em 2022. O Assessor Pery apresentou 
um banner provocativo do “3º Congresso Estadual de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – 2022”. O Arquiteto Luiz Alberto falou 
sobre o Congresso realizado anteriormente, o qual contou com os 
eixos: escola; profissão; cidade. Explicou que o CAU/SC visitou seis 
mesorregiões de Santa Catarina: Florianópolis; Blumenau; Joinville; 
Criciúma; Lages e Chapecó. Sugeriu trazer como eixos para 2022: 
Tecnologia; ATHIS; Urbanismo Social, começar os eventos na segunda 
quinzena de março e não realizar reuniões de comissões, bem como 
Plenárias, mas teria transmissão online, com intervalo de tempo de 
quarenta e cinco a sessenta dias entre os eventos. Logo após, 
apresentou proposta de agenda das etapas locais e de estimativa de 
custos. O Arquiteto Ângelo sugeriu trazer as Associações de 
Municípios como parceiras e apresentar as entidades nas aberturas 
dos eventos. A Arquiteta Daniela ressaltou a necessidade de dispor de 
tempo suficiente em cada uma das cidades para discussão de assuntos 
importantes em agendas políticas. A Presidente Patrícia frisou que o 
CAU/SC tem parceria com a FECAM e com o CIGA, fato que auxiliaria 
na intensificação das “conversas”. Acrescentou que seria importante 
dar um protagonismo para os conselheiros do CAU/SC nas regiões. 
Com relação ao calendário, foi definido que as reuniões do CEAU-
CAU/SC serão mantidas às sextas-feiras.  

 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 

Oficiar ao Promotor de Justiça Paulo Locatelli sobre 
recomendação a respeito das discussões do Estatuto da Cidade 
nos processos de revisão dos Planos Diretores: O Arquiteto Luiz 
Alberto disse que durante o evento do Estatuto da Cidade o Promotor 
de Justiça Paulo Locatelli foi bastante receptivo em fazer uma 
recomendação via Ministério Público a todas as Prefeituras e Câmaras 
de Vereadores no sentido de orientar que os procedimentos em relação 
ao Planos Diretores seguissem o que o Estatuto da Cidade recomenda. 



 

Foi definido como encaminhamento que o CAU/SC solicite o envio da 
recomendação do Ministério Público às Câmaras de Vereadores. Ao 
final, o Arquiteto Luiz Alberto solicitou para que fosse trazida a proposta 
de calendário na próxima reunião ordinária do Colegiado.    

 
 
 

*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma híbrida no dia 03/12/2021, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Daniela Accorinte Lopes, 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 


