
 
SÚMULA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

 

DATA 27 de maio de 2022 HORÁRIO 14h20min às 17h20min 

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 14h 15h40min 

Ronaldo Matos Martins – 
Coordenador 

Representante da 
AsBEA/SC 

14h 17h20min 

Ângelo Marcos Vieira de Arruda Representante do IAB/SC 14h 17h20min 

Larissa Moreira  
Coordenadora Adjunta da 
CEF-CAU/SC 

14h 17h20min 

 

Convidados 

Ricardo Martins Fonseca – Vice-Presidente da AsBEA/SC 

Arquiteta e Urbanista Cláudia Mara Horn - AECOM 

Arquiteta e Urbanista Letícia Paula Negri - AEAO 

Arquiteto e Urbanista Maurício André Giusti - ASSENAR 

 

Ausência não justificada 

Membro Daniela Accorinte Lopes – Representante Titular do SASC (Presidente) 

 

Ausência justificada 

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

Justificativa 
Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 20 
de maio de 2022, às 17h16min). 

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

Justificativa  
Motivo viagem. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 18 de 
maio de 2022, às 13h12min). 

Membro 
Conselheiro Henrique Rafael De Lima – Coordenador Adjunto da CEP-
CAU/SC 

Justificativa 
Motivo viagem. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 25 de 
maio de 2022, às 10h31min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS SÚMULAS DAS REUNIÕES 
ANTERIORES 

 

Encaminhamento 
A Súmula da 41ª Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, do dia 1º de abril 
de 2022 foi aprovada com alterações, por unanimidade dos votos, com 



 

os votos favoráveis dos Arquitetos e Urbanistas Ângelo Marcos Vieira de 
Arruda, Larissa Moreira, Patricia Figueiredo Sarquis Herden e Ronaldo 
Matos Martins e após, encaminhada para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES  

 

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

Comunicado 

Relato do IAB/SC: O representante do IAB/SC, Arquiteto Ângelo, 
informou que com o apoio do edital do CAU/SC o IAB/SC conseguiu 
realizar três eventos: “Seminário de Sustentabilidade nas Construções” 
e “Seminário Arquitetura e Cidade no Pós-Pandemia”, com as etapas de 
Palhoça e Blumenau. Destacou que a realização desses eventos 
mostrou a necessidade de voltar a realizar encontros híbridos e disse 
que o IAB/SC estava trabalhando na prestação de conta desses 
eventos. Após, expôs que o maior projeto do IAB/SC no atual momento 
era o “IAB sem sede”, uma ideia que estava sendo levada para o campo 
nacional. Em seguida, falou que estava sendo iniciado o processo de 
digitalização dos documentos do IAB/SC, ressaltando que já havia sido 
feito contato com uma grande empresa de digitalização com filiais em 
Santa Catarina, Curitiba e Porto Alegre. Acrescentou que foi comprada 
“nuvem” para salvar os documentos do IAB/SC. Depois, informou que o 
“Concurso Público Nacional de Anteprojeto de Arquitetura e Urbanismo 
do Centro Histórico Casarão Gallotti” foi contratado e que a Prefeitura 
de Tijucas estava compromissada em executar a obra. Disse que no dia 
23 de maio de 2022 foi recebido e-mail encaminhado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, 
no qual foi informado sobre a retomada da contratação do projeto 
premiado do “Concurso Nacional de Arquitetura” - Edifício administrativo 
sede da FATMA e FAPESC. Também comunicou que o IAB/SC estava 
em processo eleitoral, ressaltando que a eleição será realizada no dia 
15 de novembro de 2022. Por fim, falou que estava sendo desenvolvido 
o projeto “IAB + Hub” e sobre o lançamento da publicação do “Urban 95” 
(guia que orienta o setor público a trabalhar com a cidade para as 
crianças, bem como os profissionais Arquitetos e Urbanistas que fazem 
trabalhos e projetos de arquitetura infantil) nas cidades de Blumenau e 
Brusque. 

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia deu boas 
vindas às entidades participantes e explicou o motivo pelo qual a estava 
sendo realizada reunião ampliada, destacando que o CEAU-CAU/SC 
gostaria de entender as demandas das entidades e se tratava de uma 
prática que o Colegiado gostaria de repetir mais vezes. Após, expôs que 
o “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” 
permearia seis mesorregiões do estado e no mês de novembro 
culminaria em Florianópolis, ressaltando que seria uma construção que 
envolveria as entidades mistas. 

 

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

Comunicado 

Relato CEF-CAU/SC: A Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/SC, 
Conselheira Larissa, relatou que a comissão estava encontrando 
dificuldade nas relações com faculdades específicas. Acrescentou que 
a grande adversidade no atual momento era a questão do ensino EaD, 



 

frisando que o CAU/PR e o CAU/RS estavam fortes na campanha contra 
o EaD e que o CAU/RS montou uma forma de avaliação mais completa 
que a avaliação do ensino presencial do registro de egressos dos cursos 
EaD. Informou que o Conselheiro Newton Marçal, membro suplente da 
CEF-CAU/SC, ficou responsável por fazer relatoria desse documento a 
fim de verificar de que maneira esse procedimento de aprovação seria 
adotado em Santa Catarina e talvez estender essa maneira de 
aprovação às instituições de ensino superior presenciais. Sobre a 
“Premiação Acadêmica” falou que provavelmente seria lançada em 
julho, durante a etapa do Congresso, e mencionou que a comissão 
estava em etapa de escolha da banca avaliadora, solicitando sugestões 
de nomes para compor a banca.   

 

Responsável Ronaldo Matos Martins – Representante da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante da AsBEA/SC, Arquiteto 
Ronaldo, informou que a Associação estava preparando para a próxima 
semana um evento em homenagem ao Arquiteto e Urbanista Moysés 
Liz. Expôs que seria feito roteiro pela cidade com o intuito de utilizar a 
arquitetura e urbanismo como interesse do turista que vem à 
Florianópolis. Falou que já havia sido criado roteiro sobre patrimônio que 
ocorreu há duas semanas com um grupo de Arquitetos e Urbanistas 
paulistas e que a Associação estava criando um segundo roteiro com 
obras modernistas exclusivas do Arquiteto e Urbanista Moysés Liz. 
Relatou que estava sendo preparado roteiro de viagem pelo México com 
o intuito de mostrar a arquitetura mexicana e que em agosto ocorreria a 
“48ª Convenção da AsBEA”, em Recife e comentou que a Associação 
conseguiu a presença do Arquiteto e Urbanista Mario Biselli como 
palestrante na etapa de encerramento do “III Congresso de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa Catarina”, em Florianópolis. Em seguida, 
informou que a AsBEA/SC foi a vencedora do Edital de Chamada 
Pública nº 01/2022 do CAU/SC: “Relevância Histórica da Arquitetura 
Catarinense. Obras e Profissionais”. Disse que foram retomados os 
estudos relativos ao Plano Diretor de Florianópolis e que seriam 
realizados workshops relativos ao DIURB e ao E.I.V. Por fim, falou que 
a aprovação de projetos em Florianópolis estava sendo bastante difícil, 
fato que estava prejudicando o andamento dos trabalhos, e ressaltou a 
questão do Ato Declaratório, destacando que gostaria que as entidades 
do CEAU-CAU/SC e CAU/SC tivessem um olhar profissional atuante 
sobre o assunto. 

 

Responsável Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor da Presidência do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Assessoria da Presidência: O Assessor Pery comunicou 
que a pesquisa sobre aplicação e uso da Tabela de Honorários já estava 
em debate e sobre o encaminhamento do ofício CAU/CEAU ao 
Ministério Público de Santa Catarina.   

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamento 
  Foram incluídos como itens extra pauta: 
- Planejamento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis 
- Licenciamento digital   

 
 
 
 



 

ORDEM DO DIA 

 

1 

Entidades de Arquitetura e Urbanismo e Mistas com Arquitetos e 
Urbanistas no Estado de Santa Catarina:  
 
- Manifestação sobre exemplos de boas práticas relacionadas à 
área de Arquitetura e Urbanismo; 
 
- Diagnóstico das principais dificuldades identificadas pelos 
profissionais na área de Arquitetura e Urbanismo. 

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

A Arquiteta e Urbanista Cláudia Mara Horn, disse que a AECOM 
objetiva trazer palestras e cursos aos profissionais associados, bem 
como convidar o CAU/SC para participar dos eventos e trazer alguns 
assuntos relativos à valorização profissional. Após, a Arquiteta e 
Urbanista Letícia Paula Negri expôs que a AEAO luta para integrar os 
profissionais à associação e que nos últimos anos a associação 
conseguiu retomar a participação dos Arquitetos e Urbanistas. 
Ressaltou que a AEAO se faz presente defendendo os interesses da 
classe profissional e que o objetivo principal é visar a questão de 
legislação, atuando junto à prefeitura e aos órgãos públicos, levando 
as demandas dos profissionais associados. Expôs que a AEAO 
fomenta cursos, palestras e workshops, com o intuito de defender a 
classe profissional. Ao final, disse que o sistema de aprovação digital 
de projetos foi implantado na prefeitura de Chapecó e que a AEAO 
também participou dessa discussão. Posteriormente, o Arquiteto e 
Urbanista Maurício André Giusti manifestou que a ASSENAR tal como 
todas as entidades mistas têm o mesmo alinhamento, no sentido de 
trazer uma troca de experiências e um relacionamento mais próximo 
entre Engenheiros e Arquitetos. Enfatizou que a ASSENAR realiza 
cursos, palestras e workshops e tem um relacionamento com a 
prefeitura, acompanhando as novas normas e leis. Relatou que a 
Associação teve uma participação bastante importante em definir junto 
à prefeitura a questão do piso salarial e que as ações das associações 
são uma extensão do trabalho desenvolvido pelo CAU/SC. Disse que 
a ASSENAR estava presenciando um crescimento de associados pelo 
fato de disponibilizar cursos aos profissionais.  Por fim, destacou a 
necessidade de continuar com esse “movimento” cada vez mais forte 
para que as pessoas atendam as reuniões e participem junto à 
associação. O Arquiteto Ângelo ressaltou a importância e a 
necessidade de as entidades mistas existirem em suas regiões. Ao 
final, o Assessor Pery sugeriu às entidades presentes encaminharem 
proposta de pauta para uma próxima reunião ampliada.  

  

2 
Carta aos Candidatos – Governadores, Deputados e Senadores 
(“Programa SC Mais Moradias”).  

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ronaldo lembrou que o CEAU-CAU/SC ficou de customizar 
a carta para o estado de Santa Catarina, ressaltando que não houve 
retorno do estado sobre o tema. Acrescentou que não foram 
encaminhadas contribuições ao documento por parte do Colegiado e 
tendo em vista que foi discutida pelo CAU/SC, sugeriu verificar em que 
ponto ficou diferente da versão original. O Assessor Pery explicou que 



 

as contribuições resultaram dos debates e a partir do evento do dia 25 
de maio de 2022, no qual o CAU/BR capitaneou essa manifestação 
para fazer ampla divulgação e a partir desta carta, cada CAU/UF fará 
uma avaliação do documento, adaptando-a as suas particularidades. A 
Presidente Patrícia explicou que não houve modificação da carta pelo 
CAU/SC e que se optou por manter seu conteúdo original. Após 
discussão, foi definido como encaminhamento que o CEAU-CAU/SC 
não customizará a carta e enviará a versão do CAU/BR aos partidos 
políticos e às associações mistas para suporte a debates. O Assessor 
Pery lembrou que na última reunião do Colegiado foi mencionada a 
possibilidade de o “Programa SC Mais Moradias” entrar nesse pleito, 
porém não foi dado retorno por parte do estado. Sendo assim, o CEAU-
CAU/SC definiu como encaminhamento repetir a “chamada” ao 
governo do estado para solicitação de esclarecimentos acerca do 
“Programa SC Mais Moradias”. Também foi definido por solicitar à 
assessoria de imprensa do CAU/SC levar o assunto da carta e de 
outros temas perenes à função dos Arquitetos e Urbanistas ao 
jornalismo local.   

 

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

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ronaldo mencionou que o assunto já havia sido discutido 
em reuniões anteriores do Colegiado e que na última reunião foi 
comentado que se buscaria um aprofundamento acerca do assunto. 
Após, expôs que por meio da AsBEA Nacional teve conhecimento de 
que o CAU realizou o “Seminário Internacional Concursos Públicos 
para Projetos de Arquitetura e Urbanismo”, destacando que o material 
relativo ao assunto era bastante interessante, no qual constava como 
fazer defesa de concurso público e privado, bem como seus formatos. 
O Arquiteto Ângelo informou que na Vice-Presidência do IAB/SC foi 
designado pela diretoria para atuar como coordenador de concursos do 
IAB/SC, ressaltando que em sua experiência não há melhor condição 
para o setor público do que elaborar projeto pela modalidade concurso 
público. Após discussão, foi definido como encaminhamento que o 
CEAU-CAU/SC irá elaborar documento com informações aos órgãos 
públicos de como proceder para realização de processo de concurso 
público e que o Assessor Pery incluirá os modelos de concurso de 
relevância no grupo de WhatsApp do CEAU-CAU/SC.  

 

4 
III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 
CAU/SC. 

Fonte Presidência do CAU/SC 

Encaminhamento 

O Assessor Pery trouxe a atualização das informações relativas ao 
Congresso – Etapa Criciúma, a ser realizado nos dias 02 e 03 de junho 
de 2022, destacando que haviam sido efetivadas cento e dez 
inscrições. Disse que havia noventa e quatro inscrições confirmadas 
(presenciais) para a palestra de abertura e após explicou sobre o como 
estava sendo a divulgação do evento, processo de inscrição, controle 
de presença e certificação. Manifestou que depois, com o auxílio da 
Gerência Geral, a qual estava capitaneando a questão mais 
operacional, seria possível avaliar essa etapa do Congresso. O 
Arquiteto Ronaldo questionou como seria a participação das entidades 
no evento. O Assessor Pery explicou que a programação previa na 



 

quinta-feira uma palestra mais aberta, na qual teria um momento de 
painel e todas as entidades poderiam interagir. Acrescentou que no 
momento da abertura do evento os representantes das entidades 
teriam um momento de fala. Após, explicou às entidades mistas 
presentes que o Congresso contemplava seis etapas ao longo do ano, 
iniciando em Criciúma e finalizando em Florianópolis, no mês de 
novembro. Falou que entre a abertura e o fechamento seriam 
realizadas mais quatro etapas: Joinville, Lages, Chapecó e Balneário 
Camboriú. Por fim, informou que o Congresso é composto por três 
eixos principais: Tecnologia, Mercado e Sociedade e explicou sobre o 
funcionamento do evento em seus dois dias (quintas e sextas-feiras).   

 

APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 

Planejamento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis.  
 
O Arquiteto Ângelo disse que trouxe o assunto para debate pois o 
IAB/SC e a AsBEA/SC participam do COMDES - Conselho 
Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis e a 
agenda mais importante em termos de planejamento urbano para 
Florianópolis é o Plano Estratégico da Região Metropolitana da Grande 
Florianópolis, que estava sendo contratado pelo governo do estado com 
a UFSC. Depois, evidenciou a desorganização da Região 
Metropolitana, ressaltando que seria importante começar a pensar no 
assunto e trazê-lo para o Plenário do CAU/SC haja vista que existem 
duas situações: a Grande Florianópolis e a Região Metropolitana. Expôs 
que o Planejamento Estratégico de Florianópolis estava sendo 
atualizado e que em sua visão, com o contorno rodoviário pronto, 
passaria a existir uma nova ordem urbanística e funcional nas sete 
cidades da Grande Florianópolis. Após, expressou que o COMDES não 
poderia sozinho dar prosseguimento nesses assuntos muito ligados a 
área da tecnologia e urbanismo e disse ser necessário trazer o assunto 
para ser de interesse da CPUA-CAU/SC e CEP-CAU/SC.  

 

Encaminhamento 

Licenciamento digital.  
 
Após os membros do Colegiado discutirem sobre o assunto, o Assessor 
Pery informou sobre o recebimento de ofício remetido pela Prefeitura 
Municipal de Florianópolis ao CAU/SC e ao CREA-SC, no qual é dada 
ciência aos conselhos para se manifestarem a respeito de certos 
profissionais que não respeitaram o que declararam ter respeitado. Foi 
definido como encaminhamento elaborar manifestação assinada pelo 
CAU/SC e Coordenação do CEAU-CAU/SC para solicitação de reunião 
de trabalho com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Florianópolis para avaliação do processo do “Aprova Digital” e Auto 
Declaratório, mencionando o ofício recebido pelo CAU/SC.   

 
* Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma virtual no dia 02/12/2022, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Larissa Moreira, Luiz Alberto de Souza e Patrícia 
Figueiredo Sarquis Herden e abstenção do Arquiteto 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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