
 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 09 de março de 2022 HORÁRIO 13h38min às 16h40min 

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

 

ASSESSORIA Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor da Presidência 

 Bruna Porto Martins – Secretária 
 

Verificação de Quórum 
 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden Presidente do CAU/SC 13h30min 16h40min 

Ronaldo Matos Martins – 
Coordenador 

Representante da 
AsBEA/SC 

13h30min 16h40min 

Ângelo Marcos Vieira de Arruda  Representante do IAB/SC 15h14min 16h40min 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 13h30min 16h40min 

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

13h43min 16h40min 

Larissa Moreira  
Coordenadora Adjunta da 
CEF-CAU/SC 

13h30min 16h40min 

 

Convidados 

Alcenira Vanderlinde – Gerente Executiva do CAU/BR 

Eleonora Mascia – Coordenadora do CEAU-CAU/BR 

Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 

Nádia Somekh – Presidente do CAU/BR 

Ricardo Martins Fonseca – Vice-Presidente da AsBEA/SC 

Rodrigo Althoff Medeiros – Coordenador da CPUA-CAU/SC 
 

Ausência não justificada 

Membro Não houve.  
 

Ausência justificada 

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

Justificativa 
Motivo profissional. (Justificativa encaminhada por e-mail em 03 de 
março de 2022, às 12h11min). 

 

COMUNICAÇÕES  
  

Responsável Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 

Comunicado 

Relato do SASC: A representante do SASC, Arquiteta Daniela, relatou 
que o Sindicato conseguiu junto ao Conselho e ao Fundo Estadual de 
Habitação algumas questões importantes relativas ao PL 011/21. Disse 
que nesse ano o SASC estava trabalhando nas possibilidades de 
desdobramentos e que seria pleiteada uma “cadeira” junto ao Conselho.  
Em seguida, informou que estava sendo dada bastante ênfase ao 
projeto de assistência técnica no Quilombo Toca Santa Cruz, em Paulo 
Lopes/SC, com fomento do último edital do CAU/BR, acrescentando que 



 

estará em andamento até outubro do corrente ano. Além disso, 
ressaltou que o SASC participará do “Encontro Regional de Sindicatos”, 
a ser realizado em todas as regiões do Brasil e que em um mês se 
reunirá em Porto Alegre com os demais Sindicatos do Sul. Por fim, disse 
que estavam sendo desenvolvidas algumas atividades na linha de 
assistência técnica junto à Federação Nacional dos Arquitetos e 
Urbanistas – FNA.  

 

Responsável Larissa Moreira – Coordenadora Adjunta da CEF - CAU/SC 

Comunicado 

Relato CEF-CAU/SC: A Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC, 
Conselheira Larissa, informou que na última reunião da comissão 
ocorreu um contratempo pois foram pautadas duas solicitações de 
análise de registro profissional em regime de urgência, recebidas 
através de meio fora dos trâmites comumente adotados. Informou que 
a “Premiação Acadêmica” será lançada no mês de maio, na primeira 
etapa do Congresso Itinerante. Expôs que a CEF-CAU/SC questionou a 
emissão de Certificado de Honra ao Mérito Acadêmico pelo CAU/SC 
devido ao fato de causar impressão que o Conselho está concedendo 
título que não o compete ao formando com maior média do curso e 
comunicou que o Conselho Diretor definiu como encaminhamento 
continuar adotando o envio de livro e além disso, uma carta de 
parabenização ao formando. Ao final, expôs que a CEF-CAU/SC 
recebeu solicitação de orientação quanto ao conteúdo dos diplomas que 
passarão a serem emitidos de maneira digital.    

 

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

Comunicado 

Relato CEP-CAU/SC: A Coordenadora da CEP-CAU/SC, Conselheira 
Eliane, disse que a comissão estava aguardando receber convite para 
participação no "Iº Fórum de Coordenadores das CEPs CAU/UFs", a ser 
realizado nos dias 23 e 24 de março de 2022, no Rio de Janeiro.    

 

Responsável Ronaldo Matos Martins – Representante da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante da AsBEA/SC, Arquiteto 
Ronaldo, noticiou que no dia 24 de março de 2022 realizará junto ao 
IPUF uma Palestra Técnica sobre DIURB e EIV, dois documentos que 
estão sendo cobrados dos Arquitetos e Urbanistas para aprovação de 
projetos em Florianópolis. Na sequência, comunicou que a AsBEA 
estava promovendo três cursos técnicos: Gestão de Escritórios de 
Arquitetura; Gerenciamento de Projetos; Fundamentos BIM para 
Gestores. Disse que a Associação estava planejando criar um roteiro 
turístico ligado à arquitetura e que será realizado um Encontro Nacional 
da AsBEA no mês de outubro, em Recife.  

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia informou que 
estavam sendo feitos alguns ajustes na estrutura interna do CAU/SC. 
Destacou a implantação do cargo de Secretário de Órgãos Colegiados, 
a contratação da nova Coordenadora de Tecnologia e Sistemas da 
Informação, Maria Célia Fonseca e do novo Gerente Geral do CAU/SC, 
João Vicente Scarpin. Expôs que estava sendo “construído” o “3º 
Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” e que a ideia 
seria levá-lo para as seis mesorregiões do Estado. Em seguida informou 
que havia assumido “cadeira” no Centro de Serviços Compartilhados – 



 

CSC (CAU/BR) e destacou que o intuito era de participar da gestão do 
SICCAU adotando metas bem específicas para repassar feedback aos 
profissionais. Também falou sobre contato do CAU/SC com o Centro de 
Inovação de Santa Catarina, que trouxe proposta para ter mais 
assertividade na gestão de tecnologia frente aos profissionais. Disse que 
estava sendo analisada uma possível parceria para apresentar aos 
escritórios de arquitetura e urbanismo um pacote pronto. Após, relatou 
que na Plenária Ampliada do CAU/BR havia comentado acerca dos 60% 
dos Arquitetos e Urbanistas que declararam ser da área de arquitetura 
de interiores no último Censo do CAU/BR e que solicitou um “olhar 
diferenciado” para esses profissionais. Por fim, informou que a noite 
participaria do Talk Show "Março é Mulher" - Comunicação assertiva: 
desafios nas empresas e nas posições de liderança” e que solicitou 
“espaço de fala” para a Presidente do CAU/BR, Arquiteta e Urbanista 
Nádia Somekh.  

 

Responsável Eleonora Mascia – Coordenadora do CEAU-CAU/BR 

Comunicado 

Relato da Coordenação do CEAU-CAU/BR: A Coordenadora do 
CEAU-CAU/BR, Arquiteta Eleonora Mascia, informou que no presente 
ano, na condição de Presidente da Federação Nacional dos Arquitetos 
e Urbanistas – FNA, assumiu a coordenação do CEAU-CAU/BR e a 
Presidente do IAB Nacional, Arquiteta e Urbanista Maria Elisa Baptista, 
a coordenação adjunta. Expôs que na última plenária foram colocados 
três pontos muito importantes: Novos arranjos para atuação profissional 
(pessoa jurídica); Assistência Técnica nos municípios para gestão 
pública, muito relacionada à questão das eleições 2022; Ensino e 
formação, no que diz respeito ao enfrentamento em relação aos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo exclusivamente em EaD. Acrescentou que 
foi convidada para participar da reunião do grupo de trabalho que trata 
da reformulação da Tabela de Honorários e por fim, informou sobre os 
eventos do CEAU-CAU/BR, previstos para os meses de maio e julho. 

 

Responsável Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 

Comunicado 

Relato da FeNEA: O Acadêmico Lucas disse que a Federação estava 
em processo de transição de gestão e que de 16 a 20 de março de 2022 
será realizado o “2º Conselho Nacional de Entidades Estudantis de 
Arquitetura e Urbanismo”, de maneira presencial, em São Paulo, com 
transmissão ao vivo, no qual ocorrerá a homologação da gestão, 
digitalização e movimentação do acervo e lançamento do site. 

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 

 
 
 
 
 

 
 

Encaminhamento 
Foi incluído como item extra pauta: 
- Edital de Patrocínio de Projetos para 2022.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Carta aos Candidatos – Governadores, Deputados e Senadores.  

Fonte CAU/BR 

Encaminhamento 

A Coordenadora do CEAU-CAU/BR, Arquiteta Eleonora fez uma breve 
introdução e apresentou a minuta do documento, destacando as 
propostas definidas em sete blocos, sendo eles: Planejamento das 
cidades e regiões; Habitação, saúde pública e meio ambiente; 



 

Organização institucional e políticas de Estado; Valorização da 
Arquitetura e Urbanismo; Tributos e trabalho; Educação; Relação com 
a sociedade. A Presidente do CAU/BR, Arquiteta e Urbanista Nádia 
Somekh, relatou que seria efetuado monitoramento pela CRI-CAU/BR 
com o intuito de acompanhar o que vai entrar nos programas dos 
partidos e que as demandas serão disseminadas com a sociedade. A 
Gerente Executiva Alcenira destacou que nos últimos anos, de acordo 
com a novas regras eleitorais, o tempo de campanha está menor e, 
portanto, se faz importante levar as pautas o quanto antes a fim de 
possibilitar que sejam de fato incorporadas. O Arquiteto Ronaldo 
informou que todos os Presidentes das AsBEAs já tiveram 
conhecimento e discutiram sobre o tema. Depois, questionou como o 
tema poderia ser trazido a nível estadual. A Presidente Nádia disse que 
ficaria a cargo de cada Presidente de CAU/UF definir para quem vai 
entregar a carta e conversar sobre o assunto. O Arquiteto Ângelo 
ressaltou a importância de “traduzir” a carta para o ambiente de cada 
Estado e de ajustá-la aos interesses de Santa Catarina. O Arquiteto 
Ronaldo solicitou a inclusão da carta no grupo do CEAU-CAU/SC, no 
Microsoft Teams. Ao final, a Presidente Nádia enfatizou a importância 
de cada Presidente de CAU/UF “customizar” a carta e fazer as 
“cruzadas” nas Assembleias Legislativas.    

  

2 
Mudanças no regimento para permitir ABEA e ABAP indicarem 
seus representantes pelas entidades nacionais.  

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ângelo fez uma breve introdução sobre a criação do CEAU 
e pontuou que já houve uma alteração do ponto de vista legal, por 
resolução federal, incluindo a FeNEA como entidade convidada. Disse 
que um ano após o CEAU estar instituído, uma resolução regulamentou 
o ingresso dessas entidades no âmbito estadual e que dois anos 
depois, uma outra resolução determinou que para as entidades terem 
assentos no CAU, precisariam ter representação regional. 
Posteriormente, mencionou que o CAU/RS instalou CEAU com 
participação da ABEA, ABAP e AAI Brasil/RS e propôs que fosse 
aprovada a mesma condição de instalação do CEAU adotada pelo 
CAU/RS. Também relatou o histórico dessa solicitação no CAU/SC e 
disse que não foi possível sair das medidas iniciais de discussão. A 
Presidente Nádia Somekh disse que estava trazendo uma proposta de 
mudança de postura política no CAU/BR. Falou que cada CEAU tem 
sua especificidade, composição, articulação, e para tanto, sua 
autonomia. A Gerente Executiva Alcenira explicou que o CAU/RS criou 
o Fórum de Entidades, que junta todas as entidades e entidades 
mistas, e tem um representante convidado do CEAU-CAU/RS. A 
Presidente Patrícia propôs tramitar a questão internamente. Após 
discussão, foi definido como encaminhamento incluir o assunto como 
item de pauta na próxima Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 
1º de abril de 2022, a fim de definir as diretrizes para indicação de 
representantes e após tramitar internamente. 

 

3 
Concurso como forma de contratação para projetos públicos x 
privados. 

Fonte AsBEA/SC e IAB/SC 



 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ronaldo disse que o Arquiteto Ângelo, que não estava 
presente no momento, pelo fato de ter participado de concurso, gostaria 
de apresentar ao Colegiado uma forma de contratação para projetos 
públicos e privados. Em seguida, disse que em sua opinião não era 
interessante no sentido mercadológico a questão do concurso como 
forma de contratação para projetos privados, indagando sobre a forma 
de remuneração ao profissional ao levar em consideração o capital 
intelectual empregado. Após discussão, foi definido como 
encaminhamento trazer pesquisa sobre o tema para debate na próxima 
Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, a ser realizada no dia 1º de abril 
de 2022. A Presidente Patrícia solicitou para que fosse aberto “espaço” 
no Microsoft Teams para inserção do documento.  

 

4 Criação de um modelo - MEI para arquitetos.  

Fonte CAU/BR 

Encaminhamento 

A Presidente Nádia informou que havia sido aprovado um Projeto de 
Lei que o jurídico do CAU/BR avaliou ser inconstitucional. Disse que o 
jurídico do Congresso estava trabalhando em uma proposta de 
substitutivo e expôs que seria realizada Audiência Pública para discutir 
o conteúdo do referido Projeto de Lei. A Coordenadora Eleonora 
contextualizou a questão do MEI, explicando que houve um intenso 
debate no ano passado sobre a necessidade de desoneração de 
tributos e desprecarização das relações de trabalho. Ressaltou que 
existe uma preocupação muito grande para que se consiga preservar 
os direitos do trabalho e direitos previdenciários. Falou que a intenção 
com a Audiência Pública era de fomentar o debate, frisando que o 
assunto teria que passar por uma negociação interna tanto com o 
Poder Executivo, quanto com o Poder Legislativo. A Presidente Nádia 
destacou a importância de discutir regionalmente sobre o assunto.  

 

5 
ABNT: Como facilitar acesso da norma aos profissionais; Como 
engajar mais profissionais.  

Fonte AsBEA/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ronaldo explicou que se tratava de assunto proveniente de 
reunião realizada em São Paulo, da qual a AsBEA/SP participou, sendo 
que foi bastante “cobrado” a respeito da pouca participação dos 
profissionais Arquitetos e Urbanistas na elaboração de normas. Expôs 
que a intenção em trazer esse item de pauta seria de discutir como está 
a participação dos profissionais de Santa Catarina na elaboração das 
normas. A Presidente do CAU/BR, Arquiteta e Urbanista Nádia 
Somekh, informou que participará de uma dinâmica junto à Presidência 
da ABNT, ABRAMAT e ABIVIDRO, no dia 02 de abril de 2022, em São 
Paulo, na qual serão elencados os problemas e possíveis soluções 
relacionados ao tema.  

 

6 Encaminhamentos dos projetos do CEAU-CAU/SC para 2022.  

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 
Item será discutido na próxima Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, 
no dia 1º de abril de 2022.  

 

7 Calendário e Planejamento das Ações do CEAU 2022.  

Fonte CEAU-CAU/SC 



 

Encaminhamento 
Item será discutido na próxima Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, 
no dia 1º de abril de 2022. 

 

8 
3º Congresso Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina.  

Fonte Presidência 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia apresentou as cidades consolidadas para o 
Congresso (Joinville; Criciúma; Balneário Camboriú; Chapecó; Lages; 
Florianópolis). Após, comentou sobre a possibilidade de as entidades 
do CEAU-CAU/SC fazerem uma mostra paralela na etapa de 
Florianópolis. Por último, apresentou a programação do Congresso.  

 

 APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia informou sobre o lançamento do Edital de 
Chamamento Público para patrocínio de projetos com o tema: 
“RELEVÂNCIA HISTÓRICA DA ARQUITETURA CATARINENSE. 
OBRAS E PROFISSIONAIS”. O Secretário Jaime explicou que o Edital 

é um projeto da COAF-CAU/SC, no qual foi adotada cota única no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que o escopo do projeto 
será uma publicação impressa e cópia em formato digital/E-book.   

 

 
 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma híbrida no dia 01/04/2022, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Ângelo Marcos Vieira de Arruda, Eliane De Queiroz 
Gomes Castro, Larissa Moreira, 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.  
 

 
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

do CAU/SC 
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