Ata da Sessão Plenária ordinária nº 101 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
realizada no dia treze de março do ano de
dois mil e vinte, na sede do CAU/SC, em
Florianópolis – SC.
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Às oito horas e quarenta e seis minutos do dia treze de março do ano de dois mil e vinte,
na sede do CAU/SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número cento e um. Presente a
Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO,
os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e Urbanistas CLÁUDIA ELISA
POLETTO, EVERSON MARTINS, RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS e ROSANA
SILVEIRA, os suplentes de conselheiros MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, PATRÍCIA
FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, SILVANA MARIA HALL, SILVYA HELENA
CAPRARIO e VALESCA MENEZES MARQUES, os empregados do CAU/SC, a Gerente
Geral ALCENIRA VANDERLINDE, o Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, a
Gerente Técnico interina MELINA MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA
REGINA DE SOUZA, a Assessora Jurídica interina ISABELA SOUZA BORBA, os
Advogados CÍCERO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR e GISELLE FERREIRA ANTUNES
MACHADO, os Assistente s Administrativo FERNANDO DE OLIVEIRA VOLKMER e
LUIZA MECABÔ e as Secretárias BRUNA PORTO MARTINS e TATIANA MOREIRA
FERES DE MELO. Ressalta-se as ausências justificadas dos conselheiros CRISTINA
DOS DANTOS REINERT, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, LEONARDO PORTO
BRAGAGLIA e MATEUS SZOMOROVSZKY. Após a 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, incluindo o item 6.6. Manifestação sobre o
Regulamento Eleitoral – Resolução CAU/BR nº 179/2019 (Origem: Presidência) e
retirando de pauta o item 6.1. Relato e voto de Processo de Perda de Mandato de
Conselheiro nº 01/2019 (Relatora: Conselheira Patrícia Figueiredo Sarquis Herden),
justificando que houve a perda do objeto. Sem manifestações, a Presidente encaminhou
a pauta para votação, com as devidas alterações que foi aprovada por unanimidade com
os votos favoráveis dos conselheiros Silvya, Silvana, Rosana, Maurício, Patrícia,
Everson, Rodrigo Althoff Cláudia e Valesca. No item 4. Discussão e Aprovação de Ata
da 100ª Plenária Ordinária, a Presidente citou as correções ortográfica encaminhadas
pela Conselheira Cláudia antecipadamente por e-mail, e sem mais manifestações,
encaminhou para votação a ata que foi aprovada por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Rodrigo Althoff, Valesca, Cláudia, Maurício, Patrícia,
Everson, Rosana, Silvia e Silvana. No item 5.1. Comunicado do CEAU, a Presidente leu
o comunicado encaminhado por e-mail pela Coordenadora do colegiado: “Na reunião
inaugural do CEAU no ano de 2020, nós do colegiado reforçamos a importância da
cooperação entre as entidades de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina, para o
fortalecimento da profissão no Estado. Por isso, há uma certeza quando tratamos da
necessidade de aumentar nossa representatividade no colegiado, e fomentar a
participação de outras instituições é essencial para isso. É necessário incluir os
estudantes, os professores, os paisagistas. E para isso, devemos fortalecer essas
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categorias e trazê-las ao debate, garantindo um colegiado mais amplo e democrático. Por
essa cooperação, também tratamos de um calendário comum entre as entidades. O ano
de 2020 será de suma importância no cenário, não só nacional, mas mundial. Grandes
debates e todos os olhos voltados ao Congresso no Rio de Janeiro eleições municipais
por todo país; os 10 anos da lei de criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Todos acontecimentos com grande potencial para mudanças nos paradigmas da nossa
profissão. Assim, faz-se necessário um trabalho em rede entre todas as entidades ao
longo do ano. Conforme repassado em reunião, os temas centrais que serão tratados
pelo Conselho ainda este semestre - futuro das cidades, e futuro do trabalho - são temas
de grande importância para toda categoria, e para sociedade em geral. As possibilidades
ao redor destes assuntos são muitas, tendo cada entidade uma visão complementar,
enriquecendo seu conteúdo. Colocamo-nos, dentro do Colegiado, à disposição para
fortalecer os debates ao redor destes temas. Hoje no papel de entidade coordenadora do
CEAU, o Sindicato de Arquitetos no Estado de Santa Catarina se coloca à disposição de
todas as entidades que representam a diversidade de profissionais da Arquitetura e do
Urbanismo, para fortalecer a profissão e qualificar o ofício em favor de toda sociedade”.
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 informou sobre o andamento dos processos, da realização de
reunião extraordinária da comissão e do Seminário Nacional em Minas Gerais. No Relato
da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, o Coordenador Everson falou das
atividades ordinárias da comissão, lembrou da criação Câmara Temática para tratar da
Tabela de Honorários e falou sobre uma solicitação da Prefeitura de Florianópolis com
relação a um posicionamento do CAU sobre os RRTs para ranchos de pesca. A
Conselheira Cláudia destacou a importância de uma aproximação para entender a
realidade das famílias em questão. O Conselheiro Everson lembrou do projeto
Empreender Arquitetura. A Conselheira Patrícia completou o relato da comissão falando
do evento sobre BIM. A Presidente registrou a chegada do Conselheiro FELIPE
BRAIBANTE KASPARY. No Relato da Comissão Ordinária de Organização,
Administração e Finanças, a Coordenadora Silvya informou da aprovação das contas
do ano anterior do CAU/SC, falou do andamento dos editais e dos processos de
cobrança e inscrição em dívida ativa. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e
Formação, o coordenador Rodrigo Althoff falou das atividades ordinárias da comissão e
sobre o projeto CAU nas Escolas. Destacou o debate sobre EaD. As Conselheiras
Cláudia e Valesca se posicionaram contra a questão do ensino à distância, sugerindo
elaborar um bom embasamento para se apresentar contrário e sugerindo uma luta pela
efetivação da residência. A Conselheira Patrícia concordou mas disse que o EaD já seria
uma realidade e que o CAU deveria estar preparado, destacando a importância do
estágio obrigatório dentro desse processo. A Presidente relatou que na Comissão de
Harmonização o momento de construção política atual seria o combate à precarização do
ensino e que em nenhum momento era um posicionamento de combate à tecnologia.
Explicou que a discussão com o MEC era buscando garantir a qualidade de ensino.
Destacou a importância de um alinhamento e do CAU/SC fazer uma carta sobre o EaD
nesse sentido, para apoiar o CAU/BR, informando que esse movimento já havia sido feito
pelo CAU/RS. Sugeriu que a carta fosse trazida na próxima reunião plenária. No Relato
da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a Coordenadora Valesca
relatou atividades inerentes à comissão e falou da revisão do conteúdo do manual
Fundamentos para as Cidades 2030, informando que seria impresso em breve. Falou que
foi discutida a carta dos arquitetos e urbanistas aos candidatos municipais 2020. Relatou
as participações dos membros da comissão em eventos. Fez um relato das atividades da
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Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos. No Relato da Comissão Especial
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, a Coordenadora Cláudia
apresentou um compilado das ações da comissão nos anos de dois mil e dezenove e
dois mil e dezoito. O Conselheiro Everson fez um relato da Comissão de Monitoramento
e apresentou um relatório dos editais. A Presidente destacou que o desafio de
desenvolver editais foi uma prioridade desde o início do planejamento estratégico dessa
gestão e que era clara a evolução em todas as comissões. O Conselheiro Rodrigo Althoff
apontou, segundo seu entendimento, algumas falhas no edital nº 10/2019 e a Gerente
Alcenira explicou que o CAU/SC estava dando os encaminhamentos necessários, dentro
do rito estabelecido pelo edital e pela legislação pertinente. O Conselheiro Rodrigo Althoff
registrou que independente dos encaminhamentos, na opinião dele não houve o
cumprimento do edital e que era favorável à restituição do recurso. No item 5.3. Relato
da Presidência, a Presidente destacou a importância do fortalecimento dos movimentos
do Conselho no processo de representação política, lembrando que as alterações na lei
do CAU sugeridas por um Deputado, diretamente ligada à desregulamentação dos
conselhos e que não foram aceitas. Lembrou dos avanços da PEC 108 junto a outros
conselhos. Relatou que no Fórum de Presidente foram discutidas as ações para o ano de
2020, a priorização da estruturação de uma política de fiscalização do CAU e que outro
ponto prioritário era da regulamentação e reconhecimento do Fórum. Relatou uma
agenda no CAU/SP, com o Grupo de Trabalho sobre o Mercado de Trabalho e o ciclo de
debate das mulheres, além de uma reunião com o Coordenador da CPP do CAU/SP.
Destacou em especial a realização de dois eventos patrocinados pelo CAU/SC: Projetos
Planos Diretores e Seminário de Residência, relatando que tiveram muitos feedbacks
positivos, falando da intensa participação e a diversidade, atingindo o público alvo.
Lembrou da realização de um seminário internacional de equidade de gênero, no dia
vinte e sete de maio, com o apoio dos deputados, acontecendo no mesmo dia Marcha
dos Prefeitos, onde seria entregue a carta da CPUA a todos eles. Sobre a questão do
Coronavirus, a Presidente informou que o CAU/BR publicou uma resolução cancelando
todos os eventos e reuniões da semana seguinte, por conta de um decreto do estado.
Falou que em Santa Catarina ainda não haveria um encaminhamento nesse sentido, mas
que o CAU/SC seguiria o protocolo do Governo do Estado, informando a todos quando
acontecesse, mas que por hora a agenda estava mantida. Apresentou a nova advogada
temporária do Conselho. Apresentou a solicitação de adiamento da licença da
Conselheira Fátima por mais sessenta dias, que findaria no dia trinta de março.
Apresentou o pedido de renúncia do cargo de Conselheira da Arquiteta e Urbanista
Carolina Pereira Hagemann. No item 5.3.1. Relato da Gerência Administrativa e
Financeira, a Assistente Yve apresentou o relatório do setor. Destacou a necessidade e
consequências da prestação de contas de diárias e ajudas de custo, dentro do prazo
previsto. A Assessora Isabela falou sobre o andamento da judicialização dos processos
de cobrança e dívida ativa. No item 5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor
Antonio apresentou as informações sobre comunicação e eventos do último mês. No item
5.3.3. Relato da Gerência Técnica, a Gerente interina Melina apresentou os dados da
gerência e do atendimento do mês de fevereiro. No item 5.3.4. Relato da Gerência
Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou os dados e atividades da fiscalização do
mês de fevereiro e os dados acumulados do ano. No item 6. Ordem do Dia, no item 6.2.
Relato e Voto do Processo de Cobrança nº 550/2017(Relatora: Conselheira Valesca
Marques), a Conselheira Valesca apresentou seu relatório e voto no sentido de manter a
cobrança do débito discriminado na Notificação Administrativa. A Presidente encaminhou
o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos
conselheiros Silvya, Everson, Silvana, Rosana, Patrícia, Maurício, Rodrigo Althoff,
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Cláudia e Valesca e a ausência do Conselheiro Felipe. No item 6.3. Informações
Contábeis do 4º Trimestre de 2019 (Origem: COAF), a Gerente Alcenira fez a
apresentação dos dados e do parecer contábil que aprovava as informações contábeis. A
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por unanimidade com os
votos favoráveis dos conselheiros Silvya, Maurício, Patrícia, Valesca, Everson, Cláudia,
Rodrigo Althoff, Silvana e Rosana e a ausência do Conselheiro Felipe. No item 6.4.
Homologação da alteração do Calendário Ordinário do CAU/SC (Origem: CD), a
Gerente Alcenira apresentou as alterações. A Presidente encaminhou o item para
votação que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros
Claudia, Rodrigo Althoff, Valesca, Rosana, Maurício, Patrícia, Silvya, Silvana e Everson e
a ausência do Conselheiro Felipe. No 6.5. Questionamento ao CAU/BR sobre
providências e possíveis demandas judiciais decorrente da Deliberação Plenária
CAU/BR 88-1/2019, nos termos da Deliberação CEF nº 03/2020 (Origem: CEF), o
Conselheiro Rodrigo Althoff apresentou o item. A Presidente fez um resumo do debate
sobre o tema na plenária do CAU/BR e destacou a importância de um fortalecimento do
posicionamento político e jurídico sobre o caso. A Presidente encaminhou o item para
votação que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros
Claudia, Rodrigo Althoff, Valesca, Rosana, Maurício, Patrícia, Silvya, Silvana, Everson e
Felipe. No item 6.6. Manifestação sobre o Regulamento Eleitoral – Resolução
CAU/BR nº 179/2019 (Origem: Presidência), o Advogado Cícero apresentou o item. A
Presidente apresentou um histórico sobre a formulação do regimento eleitoral. A Gerente
Alcenira leu a minuta de deliberação plenária e a Presidente encaminhou para votação. A
Minuta foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Claudia,
Rodrigo Althoff, Valesca, Rosana, Maurício, Patrícia, Silvya, Silvana, Everson e Felipe.
No item 7. Comunicações dos Conselheiros e assuntos de interesse geral, o
Conselheiro Rodrigo Althoff fez alguns apontamentos de erros no folder de divulgação do
CAU/BR sobre as eleições e sugeriu encaminhamento ao CAU/BR apresentando esses
apontamentos. A Conselheira Patrícia questionou como ficariam os registros dos
formandos, uma vez que as colações estariam sendo canceladas em função do
coronavirus. A Presidente informou que seria verificado qual encaminhamento. Não
havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às catorze horas
e dois minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, 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

_______________________________
Tatiana Moreira Feres de Melo
Secretária do CAU/SC

*Esta ata foi aprovada na Reunião Plenária realizada de forma virtual no dia 15/04/2020,
com os votos favoráveis dos Conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Daniel Rodrigues da
Silva, Everson Martins, Felipe Braibante Kaspary, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden,
Rodrigo Althoff Medeiros e Silvana Maria Hall. Nos termos do item 2.3 da Deliberação
Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das
informações. Publique-se.

