
 
SÚMULA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 29 de julho de 2022 HORÁRIO 09h11min às 11h39min 

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 9h 11h39min 

Ângelo Marcos Vieira de Arruda Representante do IAB/SC 9h 11h39min 

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

9h 11h39min 

Larissa Moreira  
Coordenadora Adjunta da 
CEF-CAU/SC 

9h 11h39min 

Ricardo Martins Fonseca 
Representante Suplente da 
AsBEA/SC 

9h 11h39min 

 

Ausência não justificada 

Membro Não houve.  
 

Ausência justificada 

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

Justificativa  
Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 19 
de julho de 2022, às 19h26min). 

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

Justificativa 
Motivo profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 21 
de julho de 2022, às 11h46min). 

Membro 
Ronaldo Matos Martins – Representante Titular da AsBEA/SC 
(Presidente) 

Justificativa 
Motivo profissional. (Justificativa enviada por WhatsApp à Presidente 
Patricia Herden em 29 de julho de 2022, às 08h30min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS SÚMULAS DAS REUNIÕES 
ANTERIORES 

 

Encaminhamento 
Item foi retirado de pauta devido à ausência do Coordenador Ronaldo. 
Será tratado na próxima reunião ordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 30 
de setembro de 2022.  

 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Ricardo Martins Fonseca – Representante Suplente da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante suplente da AsBEA/SC, 
Arquiteto Ricardo, informou que houve uma repercussão bastante 
positiva em relação ao “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina” dentre os associados de Santa Catarina, bem como no 



 

âmbito nacional. Disse que o modelo do Congresso foi apresentado em 
reunião dos presidentes da AsBEA e se entendeu que seria um modelo 
a ser reproduzido nos estados. Enfatizou que em virtude disso a 
AsBEA/RS participará da etapa de Balneário Camboriú. Depois, expôs 
que no mês de agosto a AsBEA/SC participará de viagem técnica ao 
México, destacando que serão dez dias com visita a obras de grandes 
nomes da arquitetura mexicana. Por fim, pontuou que a AsBEA/SC se 
fez presente em grande maioria das audiências públicas relacionadas 
ao Plano Diretor de Florianópolis.  

 

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

Comunicado 

Relato do IAB/SC: O representante do IAB/SC, Arquiteto Ângelo, 
informou que até o fim do ano o IAB/SC se transformará na primeira 
entidade nacional integralmente digital (remota e nas nuvens), 
destacando que o Instituto estava trabalhando em um processo de 
descarte de documentos e contratação de empresa para digitalização 
dos documentos formais da entidade desde a sua fundação. 
Acrescentou que a casa da Avenida Santa Catarina, atual sede física do 
IAB/SC, será entregue e que estava sendo decidido se os móveis seriam 
doados ou vendidos. Em seguida, expôs sobre a existência da sede 
administrativa virtual, a qual registra o local de recebimentos de 
correspondências, CNPJ, dentre outros. Depois, comunicou que o 
IAB/SC preparou para o IAB Nacional a plataforma “IAB+HUB”, na qual 
está sendo desenvolvido um projeto de aplicativo com o intuito de tornar 
todos os IAB em virtuais. Informou que enviou um e-mail sobre as 
demolições de obras privadas irregulares e destacou que Florianópolis 
é uma das cinco cidades que estava fazendo isso de forma eficaz. Por 
esse motivo sugeriu convidar o Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, senhor Fábio Botelho e o ex 
Secretário Nelson Gomes Mattos Júnior para a próxima reunião 
ordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 30 de setembro de 2022. O 
Arquiteto Ricardo parabenizou a iniciativa do IAB/SC por estar se 
tornando uma entidade integralmente digital e disse que a AsBEA/SC 
cogitou adotar esse tipo de modelo. Sobre a demolição das obras, disse 
que todo o rito estava sendo cumprido de maneira exemplar. Falou que 
em sua participação na Oficina Temática do CREA-SC foi falado que se 
fosse viável aproximadamente duzentos imóveis seriam demolidos por 
dia em Florianópolis. O Arquiteto Ângelo informou que a Diretoria 
Nacional do IAB em ato público lançou o “3º Guia Brasileiro IAB para 
Agenda 2030” e que o Arquiteto Eduardo Baptista Lopes teve quatro 
trabalhos incluídos no guia. Sendo assim, o Arquiteto Ângelo solicitou 
ao CAU/SC que desse publicidade a isso.  

 

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 que a CEP-CAU/SC participou do “2º Fórum de 
Coordenadores das CEPs CAU/UFs”, em Brasília, salientando que os 
grupos de trabalho estavam mais desenvolvidos e que seria elaborado 
documento para ser entregue ao “Fórum de Presidentes”. Pontuou que 
o evento foi bastante rico e informou que seria realizada reunião da 
“CEP-SUL”, no dia 16 de agosto de 2022, em Santa Catarina.  

 
 
 



 

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 Espanha havia aprovado legislação 
relativa à qualidade de ensino e que a CEF-CAU/SC fará diagnóstico 
com as instituições de ensino superior a fim de verificar a qualidade dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo. Falou que o CAU/RS estava 
realizando visitas aos cursos para avaliação dos mesmos e que a CEF-
CAU/SC pretende fazer algo parecido. O Arquiteto Ângelo destacou que 
não é papel do CAU fiscalizar e que o MEC não o demanda para realizar 
ou auxiliar nesse trabalho.  

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia informou que 
o Arquiteto Ronaldo, Coordenador do CEAU-AU/SC, teve um imprevisto 
de última hora e por conta disso não pôde comparecer à reunião. Dessa 
forma coordenou os trabalhos da reunião sem prejuízo à mesma. Após, 
relatou que houve uma maior participação das comissões no “III 
Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” e informou 
que a CEF-CAU/SC inseriu em sua programação, a partir da etapa de 
Joinville, um diálogo com os Coordenadores de cursos de Arquitetura e 
Urbanismo. Falou que a CEP-CAU/SC inseriu em sua programação (a 
partir da etapa de Balneário Camboriú), uma oficina de gestão de 
escritórios. Em seguida, expôs sobre sua participação no “II Fórum 
Internacional de Conselhos, Ordens e Entidades de Arquitetura e 
Urbanismo do CAU/BR”, em Brasília, salientando que foi um evento 
muito rico e interessante. Posteriormente, a respeito da reunião da “CEP-
SUL”, falou que houve uma convergência de objetivos, destacando que 
recebeu solicitação do CAU/BR para sediar evento com reunião da 
“CEP-SUL”, reunião da CPP-CAU/BR e apresentação de resultados da 
Pesquisa Nacional sobre Digitalização na Arquitetura e Urbanismo. 
Informou sobre o “Seminário Nacional de Patrimônio do CAU Brasil”, 
realizado em Outo Preto, no qual foi discutido acerca do patrimônio 
histórico e lançada a primeira Câmara Temática à nível nacional. 
Pontuou a respeito de sua participação em evento do CREA-SC: “Oficina 
Temática | Plano Diretor de Florianópolis”, destacando que foi bastante 
interessante. Ao final, enunciou que o CAU/SC recebeu convite do 
Governo do Estado para participar do evento de “Assinatura do Termo 
de Convênio sobre o aumento dos honorários advocatícios e periciais e 
Comemoração aos 40 anos da PGE”.  

 

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

Comunicado 

Relato da Assessoria da Presidência: O Assessor Pery comunicou 
que a FeNEA inverteu sua representação no CEAU-CAU/SC, sendo que 
a Carolina Ana Silveira Brenner passou a ser representante titular e o 
Lucas Alberto Tavares Gorges representante suplente.    

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamento 
Foram apresentados os assuntos da pauta e incluído um item extra 
pauta, conforme segue: 
- Tabela de Honorários.  

 
 
 
 



 

ORDEM DO DIA 
 

1 
Revisão do Plano Diretor de Florianópolis – Oficina temática com 
entidades do setor de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de 
Santa Catarina. 

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Ricardo relatou que a participação se deu exclusivamente 
aos profissionais da área e que foi dada possibilidade de sanar várias 
dúvidas relativas ao texto, bem como fazer algumas sugestões. Falou 
que a Arquiteta e Urbanista Tatiana Filomeno participou como 
representante do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – 
IPUF e que a participação da plateia foi bastante rica haja vista que 
trouxe questões conceituais e práticas em relação ao assunto. O 
Arquiteto Ângelo expôs que foi um intento importante por ter sido 
construído a várias mãos e informou que as treze audiências públicas 
haviam encerrado na última quarta-feira, mas a consulta pública ainda 
estava aberta. Depois, disse que o IAB/SC criou um grupo de trabalho 
que estava aguardando a documentação para análise e a partir disso 
serem feitas as colocações de natureza técnica, filosófica e conceitual. 
Por fim, falou que esteve presente na audiência pública realizada no 
bairro Campeche e no Distrito Sede Insular (Centro), relatando como 
foram expostos os conteúdos das mesmas.       

  

2 
Ofício PRES CAUSC 238-2022 - Solicitação de apresentação do 
Programa SC Mais Moradia.  

Fonte Presidência do CAU/SC 

Encaminhamento 

O Assessor Pery relembrou que na última reunião do Colegiado foi feito 
encaminhamento no sentido de reiterar a importância do convite ao 
Governo do Estado em dar um retorno acerca do programa. Informou 
que o Ofício PRES CAUSC 238-2022 foi encaminhado, sendo que foi 
acusado recebimento e informado sobre o encaminhamento à 
Secretaria de Infraestrutura. Explicou que seria aguardado mais alguns 
dias e em caso de não haver um retorno, o CAU/SC fará contato 
telefônico. O Arquiteto Ângelo falou que esse era um dos três assuntos 
mais graves relacionados ao Plano Diretor de Florianópolis e expôs que 
ele e o Professor Neri dos Santos foram incumbidos de estudar o 
assunto para fazer proposições ao “Floripa Sustentável” e às entidades. 
Julgou, em seu entendimento, que a estrutura de habitação de Santa 
Catarina foi “destruída”, pois a COHAB foi extinta, o nome “habitação” 
saiu da gestão pública e virou uma diretoria da Secretaria de 
Assistência Social.  

 

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

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

Item foi retirado de pauta pois se tratava de assunto trazido à discussão 
pelo Arquiteto Ronaldo, que estava ausente na presente reunião. O 
assunto será tratado na próxima reunião ordinária do CEAU-CAU/SC, 
no dia 30 de setembro de 2022. 

 

4 Licenciamento Digital e auto Declaratório. 

Fonte CEAU-CAU/SC 



 

Encaminhamento 

O Assessor Pery explicou que se tratava de um encaminhamento da 
última reunião do Colegiado, na qual foi debatido acerca do 
recebimento por parte do CAU/SC de ofício da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, referente a profissionais vinculados ao 
CAU/SC e CREA-SC que estavam com número de pontos excedidos 
na questão de transgressão das regras do cadastramento do 
licenciamento declaratório. Disse que após o recebimento do ofício foi 
agendada reunião da Presidência do CAU/SC com o Secretário e 
sugeriu ao Coordenador Ronaldo que a Presidente relatasse sobre o 
assunto. A Presidente Patrícia expôs que chegou a lista de 
profissionais, mas não contextualizava o tema e não sugeria 
encaminhamento à comissão de ética. Falou que o Secretário explicou 
que somente um profissional da lista realmente teria excedido a 
pontuação a ponto de não serem mais admitidos seus projetos no auto 
declaratório e salientou que somente o caso desse profissional foi 
encaminhado à CED-CAU/SC. O Arquiteto Ricardo ressaltou a 
importância de avaliar o assunto em questão. O Arquiteto Ângelo 
sugeriu inserir o assunto no “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina” – etapa Florianópolis. Após discussão, foi definido 
como encaminhamento convergir as questões do licenciamento digital 
e auto declaratório à CEP-CAU/SC para dar sequência em evento e 
quanto à questão da Prefeitura Municipal de Florianópolis, referente às 
demolições, foi definido por convidar a CPUA-CAU/SC para a próxima 
reunião ordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 30 de setembro de 2022, a 
fim de tratar acerca de realização de evento sobre o tema.     

 

5 
III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 
CAU/SC.  

Fonte Presidência do CAU/SC 

Encaminhamento A discussão acerca do assunto foi esgotada nos comunicados.  
 

APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 

Tabela de Honorários. 
 
A Presidente Patrícia expôs que o assunto estava sendo discutido no 
âmbito do CAU/BR e que foi aberta consulta pública sobre o assunto. O 
Arquiteto Ângelo informou que estava constituindo a Comissão de 
Política Profissional do IAB/SC e destacou a existência de problema de 
natureza político institucional pois a CEP-CAU/BR estava entendendo 
ter o controle do processo de revisão da tabela de honorários, entretanto 
a tabela foi elaborada pelas entidades, destacando que seriam 
encontradas imensas dificuldades em fazer valer a prática. Falou que 
seria necessário demonstrar a posição do CEAU-CAU/SC em relação à 
Resolução e seus anexos. O Arquiteto Ricardo salientou que a pesquisa 
feita pelo CAU/BR e CEAU-CAU/BR havia encerrado no dia 20 de julho 
e que os resultados estavam sendo tabulados. Sendo assim, sugeriu 
solicitar o envio dos resultados a fim de fomentar a discussão do 
assunto na próxima reunião ordinária do CEAU-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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