Ata da Sessão Plenária ordinária nº 96 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
realizada no dia dezoito de outubro do ano de
dois mil e dezenove, na sede do CAU/SC, em
Florianópolis – SC.
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Às oito horas e quarenta e três minutos do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e
dezenove, na sede do CAU/SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número noventa e seis.
Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA PAREJA GARCIA
SARMENTO, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e Urbanistas EVERSON
MARTINS, JAQUELINE ANDRADE, MATEUS SZOMOROVSZKY, RODRIGO ALTHOFF
MEDEIROS, RODRIGO KIRCK REBÊLO, ROSANA SILVEIRA e SILVYA HELENA
CAPRARIO, o suplente de conselheira DANIEL RODRIGUES DA SILVA e a suplente
de conselheira JULIANA CÓRDULA DREHER DE ANDRADE, a Assessora de
Comunicação do CAU/SC ANA ARAÚJO, os empregados do CAU/SC, a Gerente Geral
ALCENIRA VANDERLINDE, o Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, a Gerente
Administrativa e Financeira Interina HELEN GERMANN PATRÍCIO, a Gerente Técnica
FRANCIANI ROSALIA RIGONI, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE
SOUZA, a Assessora Jurídica ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, a Arquiteta Fiscal
CARMEN EUGÊNIA ALVAREZ PATRÓN, os Assistentes Administrativos FERNANDO
DE OLIVEIRA VOLKMER, LUIZA MECABÔ e NAYANA MARIA DE OLIVEIRA e a
Secretária BRUNA PORTO MARTINS. Ressaltam-se as ausências justificadas dos
conselheiros CLÁUDIA ELISA POLETTO, FÁBIO VIEIRA DA SILVA, LEONARDO
PORTO BRAGAGLIA, LUIZ FERNANDO MOTTA ZANONI e MAURÍCIO ANDRÉ
GIUSTI. Após verificação e constatação da existência de quórum, a Presidente
agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se
identificar antes de qualquer contribuição. Em seguida apresentou a pauta da reunião,
retirando, do item 6.1. Relato e voto do processo nº 367445/2016, em função de
solicitação da comissão e incluindo como extra pauta os itens 6.15. Assinatura do
Acordo de Cooperação com a FECOMÉRCIO para apoio institucional ao 12º
Knowledge Cities Summit (KCWS) que realizar-se-á em novembro de 2019 na
cidade de Florianópolis, conforme Processo de Parceria nº 023/2019 e 6.16. Análise
e deliberação sobre as regras para utilização das mídias eletrônicas do CAU/SC,
conforme Plano de Comunicação do CAU/SC. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou a pauta para votação que foi aprovada por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Mateus, Rodrigo Kirck, Silvya, Everson, Rodrigo
Althoff, Daniel, Rosana e Juliana. No item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 95ª
Plenária Ordinária, sem manifestações a Presidente encaminhou a ata para votação,
que foi aprovada por unanimidade, com os votos favoráveis dos conselheiros Rodrigo
Althoff, Daniel, Silvya, Jaqueline, Mateus, Rodrigo Kirck, Everson, Rosana e Juliana. No
item 5. Apresentação de Comunicados, no item 5.2. Relato dos Coordenadores das
Comissões Ordinárias, no Relato da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina, a
Coordenadora Rosana disse que a comissão manteve seu rito habitual, com os relatos e
votos de processos éticos-disciplinares e informou sobre as etapas do Projeto “Mudança
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de Paradigma na Atuação do Arquiteto e Urbanista”, realizadas em Chapecó e Joinville,
enfatizando que os eventos foram muito produtivos, sendo que as discussões sobre o
tema reserva técnica estavam evoluindo. Nesse momento, registra-se a chegada da
suplente de conselheiro PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN. No Relato da
Comissão Ordinária de Ensino e Formação, a Coordenadora Adjunta Jaqueline relatou
as atividades ordinárias da comissão no último mês e destacou o trabalho que vem sendo
desenvolvido com relação aos Projetos de Lei no Portal de Manifestações do CAU/BR.
Por fim, relatou a experiência do “CAU nas Escolas - Professor”, projeto piloto da
comissão realizado na UNIAVAN. No Relato da Comissão Ordinária de Exercício
Profissional, o Coordenador Adjunto Everson relatou que a comissão estava
trabalhando em um projeto de elaboração de vídeos com enfoque em empreendedorismo
para Arquitetos e Urbanistas. Informou sobre o recebimento de ofício do IPHAN - Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, relativo a irregularidades em CATs e expôs
as atividades ordinárias da comissão no último mês, salientando que o CAU/SC, na
próxima semana, realizará uma palestra na Casa Cor sobre arquitetura de interiores, a
qual será proferida pela Arquiteta e Urbanista Flávia Bastiani, Presidente da Associação
de Arquitetos de Interiores Brasil - AAI. No Relato da Comissão Ordinária de
Organização, Administração e Finanças, a Coordenadora Silvya informou que a
eleição do Coordenador Adjunto será realizada na próxima reunião. Falou que a
comissão efetuou análise e aprovou a portaria de benefícios dos funcionários do CAU/SC
e fez uma atualização da prestação de contas referente aos Termos de Colaboração
firmados pelo Conselho. Informou que foi feito o acompanhamento de Edital de Chamada
Pública e discutido a respeito da análise de um recurso. Falou que foi efetuada análise
dos Planos de Trabalho, bem como revisão e análise dos processos administrativos,
sendo dois processos arquivados e outros julgados. Ao final do relato, informou que foi
debatido acerca do Planejamento das Ações e Programação Orçamentária para 2020. No
Relato da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a Coordenadora
Jaqueline informou que foram realizadas duas reuniões e enfatizou que no último mês a
comissão desenvolveu trabalhos que resultaram em várias “conversas” com a sociedade,
gestores e profissionais Arquitetos e Urbanistas. A respeito da Câmara Temática de
Acessibilidade, relatou sobre a participação em entrevistas, Congresso de Prefeitos,
“Caminhada pela Acessibilidade”, em reunião com o Grupo SC Acessível, do Ministério
Público de Santa Catarina e reunião com o IPUF. Relatou sua participação na “Semana
ODS na Prática”, na qual apresentou o Projeto “Fundamentos Cidades 2030” e informou
que foi realizado o evento “CPUA Itinerante: Acessibilidade | Patrimônio”, em Joinville.
Acrescentou que a comissão efetuou indicação de representantes regionais e elaborou,
com o auxílio da Câmara Temática de Patrimônio, manifestação acerca de projeto dentro
do perímetro de tombamento da Ponte Hercílio Luz. Após, disse que a comissão
entregou a versão preliminar do Manual Fundamentos para as Cidades 2030. A
Presidente Daniela ressaltou a importância de conseguir integrar o fluxo de aproximação
com outros órgãos públicos, nesse caso por meio da CPUA-CAU/SC. Ao final, a
Coordenadora Jaqueline expôs que na Plenária do CAU/BR, realizada no “21º Congresso
Brasileiro de Arquitetos” foi apresentado o Projeto “CAU Educa”, da CPUA-CAU/BR, que
está relacionado com a educação urbanística no ensino fundamental. No Relato da
Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, o
conselheiro Daniel, membro suplente da comissão, relatou sobre o Curso de Capacitação
em ATHIS, realizado em Florianópolis, ressaltando que foi bastante elogiado e contou
com a participação de profissionais de diferentes áreas. Falou que o conteúdo foi
bastante denso e que nessa capacitação ocorreram articulações com a UFSC, no sentido
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de promover residência em ATHIS. Posteriormente, informou que na reunião da
comissão foi discutido o Planejamento para o ano de 2020 e que a ATHIS foi muito
evidente no “21º Congresso Brasileiro de Arquitetos”. No Relato da Comissão
Temporária de Patrimônio, a Coordenadora Rosana informou que a comissão teve
agenda institucional e que continuava o processo referente à solicitação de cessão de
uso do terreno em São José. Falou que será apresentado o relatório final da comissão e
expôs que no dia vinte e um de outubro serão abertas as propostas de imóveis e salas
comerciais para aquisição da sede própria. A Gerente Alcenira enumerou alguns dos
imóveis visados e disse que o Conselho manifestou interesse em um prédio na Rua
Trajano, acrescentando que o processo estava tramitando na Secretaria da
Administração, órgão responsável pelos patrimônios do governo do estado. No item 5.3.
Relato da Presidência, a Presidente relatou sua participação na reunião com a
Fundação Catarinense de Cultura, na qual foram discutidas as possibilidades de
aproximação e a importância de manter parceria com o intuito de conectar as temáticas
trabalhadas pelas Câmaras Temáticas e as comissões. Falou sobre a reunião com o
Ministério Público de Santa Catarina, em que foi discutida a questão do desenvolvimento
de parcerias, em especial com relação à disponibilização de dados para integrarem a
Plataforma de Georreferenciamento Integrado e apresentados os projetos da CPUACAU/SC. Também informou sobre a participação do Conselho no Congresso de
Prefeitos, ressaltando que no evento foi assinado o Termo de Cooperação com a
Federação Catarinense de Municípios – FECAM e apresentada a Plataforma de
Georreferenciamento Integrado. Disse que participou do “21º Congresso Brasileiro de
Arquitetos”, a convite do CAU/BR, para contribuir com a mediação de algumas mesas e
colaborar com alguns dos temas propostos. Acrescentou que participou da reunião do
Fórum de Presidentes e que foram discutidas questões parlamentares, bem como
referentes à Resolução 51 e PEC 108. Sobre a reunião do CEAU-CAU/BR no “21º
Congresso Brasileiro de Arquitetos”, falou que foi possível contribuir com a experiência do
CEAU-CAU/SC. Ao final, relatou sua participação no evento “Fastbuilt Experience”, em
Blumenau, que teve pauta focada na questão da tecnologia e inovação no mercado
imobiliário. No item 5.3.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, a Gerente
Interina Helen fez sua apresentação detalhando as informações do mês de setembro
mais importantes com relação à gestão de pessoas, compras, contratos e licitações, e
financeiro. No item 5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Antonio
apresentou os dados das redes sociais e informações sobre as principais ações da
comunicação e eventos do último mês e destacou o formato do Concurso de Fotografia e
Croquis do CAU/SC, ressaltando que o intuito do concurso é obter conteúdo para a
comunicação e ter uma valorização do patrimônio histórico cultural. Por fim, apresentou o
calendário de eventos do mês de outubro. A Conselheira Juliana parabenizou pela
construção da comunicação via WhatsApp e disse que achou muito interessante a
contratação de empresa para análise dos dados de uma forma macro. A Conselheira
Jaqueline parabenizou a equipe de eventos e solicitou apoio dos conselheiros para
estarem presentes nos eventos e agradeceu aos conselheiros que têm se colocado à
disposição. Da mesma forma, o Conselheiro Everson parabenizou a evolução das ações
da comunicação. A Presidente disse que está ocorrendo uma mudança de cultura no
Conselho, passando a ser uma cultura de sistematização que possibilita à equipe uma
maior autonomia e capacidade de produção de eventos. A Presidente registrou a
chegada da Conselheira GABRIELA MORAIS PEREIRA. No item 5.3.3. Relato da
Gerência Técnica, a Gerente Franciani apresentou os dados do atendimento do mês de
setembro e um compilado das informações do ano e informou que a funcionária Nayana
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Maria de Oliveira assumiu a Supervisão de Atendimento do CAU/SC. A Presidente
Daniela solicitou que para a próxima apresentação fosse elaborado um mapa sinalizando
quais são as cinquenta e cinco cidades de Santa Catarina que não possuem nenhum
Arquiteto e Urbanista ativo. O Conselheiro Everson sugeriu sinalizar o número de cidades
que não possuem Arquitetos e Urbanistas em relação ao número de cidades que emitem
RRTs. A Conselheira Juliana solicitou mapa geográfico, acrescentando à sugestão do
Conselheiro Everson, a fim de estabelecer um parâmetro. A Conselheira Patrícia sugeriu
fazer posts da lista dessas cidades pois os profissionais poderiam ter interesse em migrar
para as cidades que não são contempladas pelos serviços de Arquitetos e Urbanistas. A
Conselheira Jaqueline sugeriu ter um link fixo na página do CAU/SC com os diagnósticos
da Gerência de Fiscalização e da Gerência Técnica para que os professores dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo possam utilizar as informações nas palestras do “CAU nas
Escolas – Professor”. Acrescentou que essas informações também seriam de grande
valia para auxiliar a CPUA-CAU/SC na busca por representantes regionais. No item 5.3.4.
Relato da Gerência Fiscalização, a Fiscal Mayara apresentou os dados e atividades da
fiscalização do último mês. No item 6.1. Relato do Processo Ético Disciplinar nº
417155/2017, a Conselheira Juliana apresentou o resumo dos autos, fundamentação e o
voto da Conselheira Cláudia Poletto, relatora do processo, no sentido de aplicação de
sanção ético-disciplinar de advertência pública. No decorrer da discussão, o Conselheiro
Daniel solicitou vistas do processo. A Presidente registrou as ausências do Conselheiro
Mateus e da Conselheira Patrícia. No Relato do Processo Ético Disciplinar nº
487862/2017, a Conselheira Rosana apresentou o resumo dos autos. A Advogada da
parte denunciada fez sua manifestação. A Conselheira Rosana apresentou sua
fundamentação e voto no sentido da aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência
reservada. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para votação que foi
aprovado por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Silvya,
Everson, Juliana, Gabriela, Daniel e Rosana, os votos contrários dos conselheiros
Rodrigo Althoff e Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros Mateus e Patrícia. No
Relato do Processo Ético Disciplinar nº 487605/2017, a Conselheira Rosana
apresentou o resumo dos autos. O Advogado da parte denunciada fez sua manifestação.
A Conselheira Rosana apresentou sua fundamentação e voto no sentido da aplicação da
sanção ético-disciplinar de advertência reservada. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou o item para votação que foi aprovado por maioria com os votos favoráveis
dos conselheiros Gabriela, Juliana, Everson, Silvya, Daniel e Rosana, os votos contrários
dos conselheiros Rodrigo Althoff e Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros
Jaqueline, Mateus e Patrícia. No Relato do Processo Ético Disciplinar nº 487632/2017,
a Conselheira Rosana apresentou o resumo dos autos, sua fundamentação e voto no
sentido da aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência reservada. Sem
manifestações, a Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por
maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Juliana, Jaqueline, Everson, Silvya,
Gabriela, Daniel e Rosana, os votos contrários dos conselheiros Rodrigo Althoff e
Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros Mateus e Patrícia. No Relato do
processo ético-disciplinar nº 487636/2017, a Conselheira Rosana apresentou o resumo
dos autos, sua fundamentação e voto no sentido da aplicação da sanção ético-disciplinar
de advertência reservada. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para
votação que foi aprovado por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros
Jaqueline, Gabriela, Juliana, Daniel, Everson, Silvya e Rosana, os votos contrários dos
conselheiros Rodrigo Althoff e Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros Mateus e
Patrícia. No Relato do processo ético-disciplinar nº 487682/2017, a Conselheira
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Juliana declarou-se suspeita. A Conselheira Rosana apresentou o resumo dos autos, sua
fundamentação e voto no sentido da aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência
reservada. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para votação que foi
aprovado por maioria com os votos favoráveis com os votos favoráveis dos conselheiros
Rosana, Jaqueline, Everson, Silvya, Gabriela e Daniel, os votos contrários dos
conselheiros Rodrigo Althoff e Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros Mateus e
Patrícia. No item 6.2. Consulta ao CAU/BR sobre tratamento químico de madeira
para uso da construção civil nos termos da Deliberação CEP nº 117, de 25 de
setembro de 2019 (Origem: CEP). A Presidente se ausentou da reunião e o Conselheiro
Everson, na condição de Vice-Presidente do CAU/SC, assumiu o controle da reunião.
Logo após a Presidente retornou à reunião. A Fiscal Carmen explicou a origem e motivo
da consulta. O Conselheiro Daniel efetuou leitura de notícia acerca da morte de três
pessoas em Santa Catarina devido à volatilização de arsênico de eucalipto tratado e
ressaltou a importância de amparar a decisão no CAU/BR, no sentido de conceder a
atribuição em questão aos profissionais Arquitetos e Urbanistas. O Conselheiro Everson
Martins corroborou com o dito pelo Conselheiro Daniel e sugeriu anexar à consulta a
notícia citada. A Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Silvya, Gabriela,
Everson, Rosana, Rodrigo Kirck, Rodrigo Althoff, Juliana e Daniel e as ausências dos
conselheiros Mateus e Patrícia. No item 6.3. Consulta ao CAU/BR sobre
responsabilidade técnica dos profissionais acerca de fabricação e instalação de
peças metálicas, nos termos da Deliberação CEP nº 118, de 25 de setembro de 2019
(Origem: CEP), a Fiscal Carmen explicou a origem e motivo da consulta. A Presidente
encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Silvya, Gabriela, Everson, Rosana, Rodrigo Kirck,
Rodrigo Althoff, Juliana e Daniel e as ausências dos conselheiros Mateus e Patrícia. No
item 6.4. Aprovação da minuta de Portaria Normativa que consolida a
regulamentação dos benefícios aos empregados do CAU/SC e dá outras
providências (Origem: COAF e CD), a Gerente Alcenira apresentou a minuta
explicando que a portaria serve para consolidar todos os benefícios já concedidos aos
funcionários do CAU/SC haja vista que estavam dispostos em deliberações esparsas. A
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os
votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Gabriela, Juliana, Daniel, Rosana, Rodrigo
Althoff, Everson e Silvya e as ausências dos conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo
Kirck. No item 6.5. Revogação de dispositivos da Deliberação Plenária nº 95, de 12
de agosto de 2016, e da Deliberação Plenária nº 152, de 09 de junho de 2017
(Origem: Presidência), a Gerente Alcenira expôs o motivo pelo qual seria necessário
revogar o item 3 do artigo 1º, da Deliberação Plenária nº 95, de 2016 e o último item do
artigo 1º, da Deliberação Plenária nº 152 de 2017. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Everson, Jaqueline, Silvya, Gabriela, Rodrigo Althoff, Daniel,
Rosana e Rodrigo Kirck e as ausências dos conselheiros Juliana, Mateus e Patrícia. No
item 6.6. Revogação da Portaria Normativa nº 07/2017, que trata das propostas de
benefícios (Origem: Conselho Diretor), a Assessora Jurídica Isabel explicou que a
tratava-se de Portaria Normativa de regulamentação do processamento das propostas de
ofertas de descontos ou benefícios aos Arquitetos e Urbanistas. Disse que a sugestão de
revogação se originou de deliberação da COA-CAU/BR e CEF-CAU/BR no sentido de
recomendar aos CAU/UF verificar se os convênios assinados pelas cumprem a legislação
em vigor. Disse que o Conselho Diretor do CAU/SC deliberou por recomendar a
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revogação da Portaria Normativa nº 07/2017. A Gerente Alcenira esclareceu que esse é
um pleito das entidades de Arquitetura e Urbanismo por julgarem que não é papel do
Conselho deliberar sobre as propostas, mas sim delas próprias. O Conselheiro Rodrigo
Kirck informou que teria que se ausentar e deixou a reunião. Sem manifestações, a
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os
votos favoráveis dos conselheiros Rosana, Jaqueline, Gabriela, Silvya, Rodrigo Althoff,
Everson, Daniel e Juliana e as ausências dos conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo
Kirck. No item 6.7. Homologação da alteração do calendário de reuniões do CAU/SC
(Origem: CTP), a Gerente Alcenira apresentou a alteração da data da reunião da
Comissão de Patrimônio do dia vinte para o dia vinte e sete de setembro de dois mil e
dezenove. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para votação que foi
aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Juliana,
Rodrigo Althoff, Gabriela, Silvya, Daniel, Everson e Rosana e as ausências dos
conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.8. Assinatura do Acordo de
Cooperação com a FURB para apoio institucional a realização de curso, nos termos
do Processo de Parceria nº 020/2019 (Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira
explicou que se tratava da homologação de assinatura para divulgação do curso de
Especialização, Latu Sensu, em Mobilidade Urbana Sustentável. Sem manifestações, a
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por maioria com os votos
favoráveis dos conselheiros Gabriela, Daniel, Rodrigo Althoff, Everson, Rosana, Juliana e
Silvya, abstenção da conselheira Jaqueline e as ausências dos conselheiros Mateus,
Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.9. Assinatura do Acordo de Cooperação com a
FURB para apoio institucional a realização de curso, nos termos do Processo de
Parceria nº 019/2019 (Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira explicou que se
tratava da homologação de assinatura para divulgação do curso de Especialização, Lato
Sensu, em Engenharia de Segurança do Trabalho. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou o item para votação que foi aprovado por maioria com os votos favoráveis
dos conselheiros Daniel, Silvya, Everson, Rosana, Gabriela, Juliana, Rodrigo Althoff e
Daniel, abstenção da conselheira Jaqueline e as ausências dos conselheiros Mateus,
Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.11. Manifestação do CAU/SC em relação à
construção de imóvel dentro do polígono de tombamento da Ponte Hercílio Luz,
nos termos da Deliberação CPUA nº 46/2019 (Origem: CPUA) a Conselheira Jaqueline
explicou que a comissão recebeu ofício do Ministério Público Federal de Santa Catarina,
no qual foi solicitada manifestação quanto a construção de imóvel dentro do polígono de
tombamento da ponte Hercílio Luz. Informou que o CAU/SC respondeu ao
questionamento e encaminhou cópias do ofício de resposta ao Ministério Público de
Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Florianópolis, IPUF e aos Vereadores da Câmara
Municipal de Florianópolis. A Presidente encaminhou o item para votação que foi
aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Rodrigo
Althoff, Daniel, Gabriela, Juliana, Rosana, Silvya e Everson e as ausências dos
conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.10. Assinatura do Acordo de
Cooperação com o Instituto Gene Blumenau para concessão de apoio institucional
a evento, nos termos do Processo de Parceria nº 022/2019 (Origem: Conselho
Diretor), a Gerente Alcenira explicou que se tratava da homologação de assinatura para
divulgação do evento “Fastbuilt Experience”. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Rodrigo Althoff, Daniel, Silvya, Gabriela, Everson,
Rosana e Juliana e as ausências dos conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. No
item 6.15. Assinatura do Acordo de Cooperação com a FECOMÉRCIO para apoio
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institucional ao 12º Knowledge Cities Summit (KCWS) que realizar-se-á em
novembro de 2019 na cidade de Florianópolis, conforme Processo de Parceria nº
023/2019 (Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira explicou que se tratava da
aprovação da assinatura do Acordo de Cooperação para formalização do apoio
institucional para divulgação do “12º Knowledge Cities World Summit 2019”, a ser
realizado de quatro a sete de novembro de dois mil e dezenove, em Florianópolis.
Posteriormente apresentou a programação do evento. A Presidente destacou a
importância do evento para o projeto do Conselho e reforçou o convite a todos os
conselheiros. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para votação que foi
aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Jaqueline, Gabriela,
Daniel, Silvya, Rodrigo Althoff, Everson, Rosana e Juliana e as ausências dos
conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.12. Informe Especial sobre as
regras acerca das faltas, justificativas e licenças de conselheiros (Origem:
Conselho Diretor), a Assessora Jurídica Isabel explanou o item ressaltando a
necessidade de o conselheiro responder à convocação em até dois dias úteis e de
apresentar justificativa de falta em até três dias úteis após a realização do evento.
Também destacou a Deliberação Plenária do CAU/BR relativa à necessidade de o
conselheiro estar adimplente para ser convocado. Logo após, apresentou os motivos que
configuram justificativa válida. A Presidente frisou que o canal oficial para resposta à
convocação é a INTRANET do CAU/SC. No item 6.13. Análise e deliberação sobre
Minuta de Portaria Normativa que regulamenta o processo administrativo a ser
instaurado em caso de eventual constatação de que conselheiro ultrapassou o
limite legal de faltas injustificadas, nos termos da Lei do Exercício Profissional,
Regimento Interno do CAU/SC e demais normativas internas do CAU (Origem:
Conselho Diretor), a Assessora Jurídica Isabel apresentou a minuta da Portaria
Normativa. O Conselheiro Rodrigo Althoff questionou se havia conselheiro com
problemas de falta não justificada e que poderia sofrer processo administrativo. A
Presidente disse que sim, acrescentando que foram dadas todas as oportunidades de
justificativa e que as notificações foram encaminhadas individualmente. A Gerente
Alcenira explanou que o conceito de presença se constitui da assinatura da lista de
presença bem como a participação nas deliberações das reuniões. Após colocações do
Conselheiro Everson, a Assessora Jurídica Isabel sugeriu, em caso de aprovação dessa
Portaria Normativa, incluir no segundo item da deliberação plenária a recomendação ao
CAU/BR no sentido de editar regramento similar assim que possível e de se manifestar
formalmente sobre figurar como instância recursal. A Presidente encaminhou o item para
votação que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros
Everson, Rodrigo Althoff, Daniel, Silvya, Gabriela, Rosana e Juliana e as ausências dos
conselheiros Jaqueline, Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. No item 6.14. Relato sobre a
participação dos Conselheiros no XXI no Congresso Brasileiro de Arquitetos
(Origem: Plenário), pelo fato de haver poucos conselheiros presentes, optou-se por
apresentar os relatos na próxima reunião plenária ordinária do CAU/SC, no dia oito de
novembro de dois mil e dezenove. 6.16. Análise e deliberação sobre as regras para
utilização das mídias eletrônicas do CAU/SC, conforme Plano de Comunicação do
CAU/SC (Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira explicou sobre a importância
das regras para possibilitar ao funcionário responsável atuar como moderador a fim de
filtrar os conteúdos postados nas mídias eletrônicas do CAU/SC. Logo após, efetuou
leitura da deliberação do Conselho Diretor que aprovou as regras e as apresentou ao
conhecimento de todos. Sem manifestações, a Presidente encaminhou o item para
votação que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros
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Rosana, Rodrigo Althoff, Gabriela, Daniel, Jaqueline, Everson e Silvya e as ausências
dos conselheiros Juliana, Mateus, Patrícia e Rodrigo Kirck. Sem mais tempo, a
Presidente declarou encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta e quatro
minutos. Para constar, eu, Bruna Porto Martins, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente
ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pela
Presidente para que reproduza os efeitos legais.

_______________________________
Daniela Pareja Garcia Sarmento
Presidente do CAU/SC

_______________________________
Bruna Porto Martins
Secretária do CAU/SC

