
 

SÚMULA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/SC 

DATA 03 de dezembro de 2021 HORÁRIO 09h14min às 11h57min 

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 11h57min 

Luiz Alberto de Souza – 
Coordenador 

Representante do IAB/SC 
09h 11h57min 

Daniela Accorinte Lopes  Representante do SASC 09h 11h57min 

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

09h37min 11h57min 

Ronaldo Matos Martins 
Representante da 
AsBEA/SC 

09h 11h57min 

 

Convidados 

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

Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 

Carolina Brenner - Representante Suplente 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 viagem. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 24 de 
novembro de 2021, às 08h16min). 

 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CEAU-CAU/SC 

 

Encaminhamento 

O Assessor Especial Pery efetuou leitura da Súmula da 38ª Reunião 
Ordinária do CEAU-CAU/SC, do dia 05 de novembro de 2021, que foi 
aprovada com alterações, por unanimidade dos votos, com os votos 
favoráveis dos Arquitetos e Urbanistas Daniela Accorinte Lopes, Luiz 
Alberto de Souza, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Ronaldo Matos 
Martins e ausência da Arquiteta e Urbanista Eliane De Queiroz Gomes 
Castro e após, encaminhada para publicação. 

 

COMUNICAÇÕES  

 

Responsável Lucas Tavares – Representante Titular da FeNEA 

Comunicado 
Relato da FeNEA: O Acadêmico Lucas disse que não tinha 
comunicação da FeNEA e questionou como havia ficado a discussão 



 

acerca do projeto realizado pelo CAU/SC em parceria com o CREA/SC 
e Prefeitura Municipal de Florianópolis. Após, solicitou que o assunto 
fosse incluído como item extra pauta.  

 

Responsável 
Luiz Alberto de Souza – Presidente do IAB/SC e Ângelo Marcos Vieira 
Arruda – Vice-Presidente do IAB/SC 

Comunicado 

Relato do IAB/SC: O Arquiteto e Urbanista Ângelo, Vice-Presidente do 
IAB/SC, falou que no dia 05 de dezembro de 2021 aconteceria a entrega 
dos trabalhos do Concurso Público Nacional de Anteprojeto para o 
Centro Histórico do Casarão Gallotti, em Tijucas/SC e de entrega dos 
trabalhos inscritos na “Premiação IAB 2021 – Edição do Centenário”. 
Depois, agradeceu a todas entidades pelas indicações de membros do 
júri. O Arquiteto e Urbanista Luiz Alberto informou que o IAB/SC foi 
contemplado com dois projetos do Edital de Fomento do CAU/SC, sendo 
que um deles é o “Seminário de Sustentabilidade na Construção Civil”, 
a ser realizado de 07 a 11 de fevereiro de 2022, de forma presencial, 
com provável transmissão ao vivo. Acrescentou que foram 
contempladas duas oficinas de ideias pós pandemia, com provável data 
de realização entre março e maio de 2022. O Arquiteto e Urbanista 
Ângelo solicitou que fosse registrado em súmula a publicação, em 
caráter nacional, de um artigo escrito por ele na condição de Vice-
Presidente do IAB/SC e Ex-Presidente da FNA, chamado: “Brasileiros 
têm direito à Assistência Técnica mas não sabem”. Também solicitou a 
publicação do artigo no site do CAU/SC e uma possível contratação do 
IAB/SC para elaboração do Concurso de Projeto da nova Sede do 
CAU/SC, em função da expertise e da documentação de dispensa de 
licitação para realização do trabalho.  

 

Responsável Daniela Accorinte Lopes – Representante do SASC 

Comunicado 

Relato do SASC: A representante do SASC, Arquiteta Daniela, 
informou que o SASC realizou de 22 a 28 de novembro de 2021 o 
“Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos – ENSA”, destacando 
que entre as pautas foram levadas algumas questões do Grupo de 
Trabalho de Habitação construído em Santa Catarina e “retiradas” 
discussões importantes do Encontro, sendo uma delas relacionada à 
PEC relativa à ATHIS e projeto para montar um Fundo de Apoio a 
projetos nos estados, via Sindicatos de Arquitetura. Destacou a 
continuidade de algumas atividades do Grupo de Trabalho: discussão a 
respeito da liquidação da COHAB e reunião com a Deputada Estadual 
Luciane Carminatti, relatora do PL 11/2021. Ao final, informou que o 
SASC foi selecionado no Edital do CAU/BR para fazer o projeto de 
centro educacional e comunitário no Quilombo Toca Santa Cruz, em 
Paulo Lopes/SC e a respeito da participação do SASC na plenária sobre 
o “Encontro Nacional pelo Direito à Cidade”, que provavelmente será 
realizado em São Paulo/SP, em junho de 2022.   

 

Responsável Ronaldo Matos Martins – Representante da AsBEA/SC 

Comunicado 

Relato da AsBEA/SC: O representante da AsBEA/SC, Arquiteto 
Ronaldo, informou que na semana anterior foi realizado encontro com 
todos os membros da diretoria da Associação para planejar as ações do 
ano de 2022. Logo após, informou que participará do Encontro Nacional 
com os Presidentes das AsBEAs, no dia 09 de dezembro de 2021 e que 
no dia 04 de dezembro de 2021 ocorrerá o encerramento das ações do 



 

ano da AsBEA/SC com todos os associados. Por fim, informou que a 
Associação tem trabalhado semanalmente com o Grupo de Legislação 
na análise e revisão do Plano Diretor de Florianópolis. 

 

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 será realizada reunião extraordinária para 
apreciação de processos e informou que a “Semana do Exercício 
Profissional” ocorrerá na segunda quinzena de março de 2022, de 
maneira híbrida. Ao final da reunião, expôs preocupação com o registro 
do Design de Interiores no CREA. Sugeriu ao Colegiado para no 
próximo ano pensar como tratar do assunto, bem como questionar ao 
CREA como serão as ARTs. 

 

Responsável Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente do CAU/SC 

Comunicado 

Relato da Presidente do CAU/SC: A Presidente Patrícia expôs sobre a 
participação do CAU/SC, IAB/SC e AsBEA/SC nas discussões acerca do 
Plano Diretor de Florianópolis e destacou a realização do “1º Encontro 
Nacional Virtual Comissões CAU BIM e Afins”, no dia 24 de novembro 
de 2021, ressaltando que foi um evento bastante produtivo. Em seguida, 
informou que o CAU/SC declinou da cessão pública do imóvel em virtude 
das condições físicas da edificação e que será feito um Chamamento 
Público (imóvel edificado).  

 

APRESENTAÇÃO DOS ASSUNTOS EXTRA PAUTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encaminhamento 

Foram incluídos como itens extra pauta: 
 - Alteração da composição das comissões, criação de Câmaras 
temáticas e subcomissões (COA-CAU/BR - Ofício 085/2021-CAU/BR). 
- Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Florianópolis e 
CAU/SC para o desenvolvimento de ações conjuntas que viabilizem a 
aplicação da Lei nº 11.088/2008. 

 

ORDEM DO DIA 
 

1 
Leitura do Ofício referente ao Programa SC Mais Moradias do 
Governo do Estado.  

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto informou que o IAB/SC minutou o ofício e o 
SASC complementou. Acrescentou que a minuta foi encaminhada à 
Assessoria Especial do CAU/SC. Após, o Assessor Pery efetuou leitura 
da minuta de ofício, que teve seu conteúdo validado pelas entidades 
do CEAU-CAU/SC e que posteriormente será formatada pelo CAU/SC 
para posterior envio ao Governo de Santa Catarina. Também foi 
definido por encaminhar cópia do ofício à Rede de Controle da Gestão 
Pública em Santa Catarina. A Conselheira Eliane expôs algumas 
informações relativas ao “Programa SC Mais Moradias”, repassadas 
pela Rede de Controle. 

  

2 Extinção e liquidação da COHAB SC.  

Fonte SASC 

Encaminhamento 
A Arquiteta Daniela disse que não existe muita informação a respeito, 
fato que é preocupante. Informou que já teve conversas com o pessoal 
responsável pela liquidação, com o intuito de tentar entender sobre o 



 

assunto. Falou que a COHAB está tentando transferir os imóveis para 
os municípios onde estão construídos e expôs preocupação pelo fato 
de como os municípios vão lidar com essa situação. Destacou a 
importância de o CEAU-CAU/SC solicitar mais informações relativas a 
essa questão e tentar de alguma forma auxiliar nesse processo. O 
Arquiteto Ângelo salientou a importância de pensar coletivamente 
sobre o assunto. O Arquiteto Luiz Alberto sugeriu os seguintes 
encaminhamentos: enviar ofício ao Governo do Estado, destacando 
que as entidades do Colegiado gostariam de participar de colaboração 
com essa temática; discutir a ATHIS nas seis mesorregiões de Santa 
Catarina no Congresso do ano que vem. A Conselheira Eliane falou 
que falta o Governo entender a ATHIS e como utilizá-la. O Arquiteto 
Ângelo pontuou que o “lugar” para construção é o Congresso. A 
Arquiteta Daniela sugeriu oficiar o pessoal responsável pela liquidação 
da COHAB para solicitar informações específicas. O Arquiteto Luiz 
Alberto julgou importante aguardar o retorno da reunião conjunta que 
está sendo solicitada para talvez acessar os dados e possibilitar a 
realização da reunião.   

 

3 
Leitura do Ofício de recomendações ao MPSC a respeito das 
discussões sobre o Estatuto das Cidades.  

Fonte CEAU-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Assessor Pery efetuou leitura da minuta de ofício. O Arquiteto Luiz 
Alberto disse que a preocupação com o assunto diz respeito ao Estado 
como um todo. A Presidente Patrícia sugeriu fazer uma apreciação 
interna dentro da entidade e trazer para validação final na próxima 
reunião ordinária do CEAU-CAU/SC. Propôs também postar o 
documento no grupo do CEAU-CAU/SC do Microsoft Teams a fim de 
possibilitar que cada entidade faça suas contribuições. Após discussão, 
foi definido como encaminhamento trazer o ofício para validação na 
próxima Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC, no dia 04 de fevereiro 
de 2022.  

 

4 Calendário e Planejamento das Ações do CEAU 2022. 

Fonte CAU/SC 

Encaminhamento 

O Arquiteto Luiz Alberto informou que o Calendário do CAU/SC será 
aprovado na próxima Reunião Plenária Ordinária e após apresentou as 
datas pré-definidas para as reuniões ordinárias do CEAU-CAU/SC no 
ano de 2022. O Assessor Pery destacou que foram “fechadas” janelas 
de horários, sendo que as reuniões do CEAU-CAU/SC terão início às 
08h30min e fim às 12h30min. Sobre o Planejamento das Ações, o 
Arquiteto Luiz Alberto disse que foi criado um documento em 
powerpoint com os projetos de origem do CEAU-CAU/SC, aprovados 
pelo Plenário do CAU/SC, sendo eles: Licenciamento simplificado de 
projetos nos órgãos públicos e 3º Congresso Catarinense de 
Arquitetura e Urbanismo. Explicou que em 2016 o Congresso foi 
organizado pelo CAU/SC e destacou como foi o formato do evento à 
época. Disse que o IAB/SC estava trazendo a ideia de simplificar o 
modelo do Congresso, no sentido de ter uma agenda mais política. 
Após, foram apresentados os dois projetos e seus respectivos 
orçamentos, bem como a proposta de agenda para as etapas. O 
Arquiteto Ângelo sugeriu alteração em uma parte do título do evento 
passando de: Tecnologia-ATHIS-Urbanismo Social” para: “Tecnologia-



 

Habitação e ATHIS-Urbanismo Social”. A Presidente Patrícia sugeriu a 
realização de palestra de boas práticas com os gestores públicos. O 
Gerente Jaime destacou pontos importantes a serem considerados 
para a realização do Congresso. Ao final, o Arquiteto Luiz Alberto 
solicitou a inclusão do powerpoint relativo ao Congresso no grupo do 
CEAU-CAU/SC no Microsoft Teams, a fim de possibilitar que todos os 
membros do Colegiado façam suas contribuições.   

 

5 Análise da conjuntura atual da profissão.  

Fonte IAB/SC 

Encaminhamento 
O item foi retirado de pauta haja vista que o relator do assunto, Vice-
Presidente do IAB/SC, Arquiteto e Urbanista Ângelo Arruda, estava 
ausente no momento. 

 

6 Evento CAU/SC Dia do Arquiteto.  

Fonte CAU/SC 

Encaminhamento 

A Presidente Patrícia informou que o evento será realizado no pátio do 
Palácio Cruz e Souza, no dia 15 de dezembro de 2021, às 19h e 
contará com a entrega da premiação do “Concurso ATHIS”; “Premiação 
Acadêmica” e “Concurso de Fotografia”. Por fim, disse que estava 
sendo formatada agenda cultural e que será encaminhado convite 
formal às entidades do CEAU-CAU/SC.  

 

APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRA PAUTA 

Encaminhamento 

Alteração da composição das comissões, criação de Câmaras 
temáticas e subcomissões (COA-CAU/BR - Ofício 085/2021-
CAU/BR). 
O Gerente Jaime apresentou o Ofício 085/2021-CAU/BR, que trata da 
alteração da composição das comissões, criação de Câmaras temáticas 
e subcomissões. Foi definido como encaminhamento por inserir a 
documentação relativa ao tema no grupo do CEAU-CAU/SC no 
Microsoft Teams, para eventuais sugestões dos membros do Colegiado. 

 

Encaminhamento 

Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Florianópolis e 
CAU/SC para o desenvolvimento de ações conjuntas que 
viabilizem a aplicação da Lei nº 11.088/2008. 
A Presidente Patrícia informou que o Acordo de Cooperação Técnica 
ainda estava sendo formatado. O Assessor Pery explicou como estava 
o andamento dos trâmites e que o Acordo tem foco na aplicação da lei 
da ATHIS. Disse que a Prefeitura Municipal de Florianópolis propôs criar 
um escritório social e gostaria de saber a opinião do CAU/SC, CREA/SC  
e CAU/BR, com relação à viabilidade. O Acadêmico Lucas expôs 
preocupação com relação ao assunto em virtude de ter conhecimento 
de um caso similar ocorrido no CAU/RR, destacando que não houve um 
diálogo, e que poderia ocorrer um conflito de interesses, mas disse que 
entendeu o fato de nesse caso ser diferente. A Acadêmica Carolina 
Brenner ressaltou algumas preocupações discutidas em reunião da 
FeNEA.  

 
 

*Esta Súmula foi aprovada na reunião do CEAU realizada de forma híbrida no dia 04/02/2022, 
com os votos favoráveis dos Arquitetos Eliane De Queiroz Gomes Castro, Larissa Moreira, 
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 


