Ata da Sessão Plenária ordinária nº 103 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
realizada no dia quinze de maio do ano de
dois mil e vinte, on-line, através da
plataforma Zoon.
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Às treze horas e trinta e sete minutos do dia quinze de maio do ano de dois mil e vinte,
de forma on-line através da plataforma Zoon, reuniu-se o Plenário do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número
cento e três. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA
PAREJA GARCIA SARMENTO, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e
Urbanistas CLÁUDIA ELISA POLETTO, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, EVERSON
MARTINS, ROSANA SILVEIRA, os suplentes de conselheiros DIEGO DANIEL,
MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, 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, o
Advogado CÍCERO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR, os Assistente s Administrativo
FERNANDO DE OLIVEIRA VOLKMER e LUIZA MECABÔ e a Secretária TATIANA
MOREIRA FERES DE MELO. Ressalta-se as ausências justificadas dos conselheiros
CRISTINA DOS SANTO REINERT, LEONARDO PORTO BRAGAGLIA, MATEUS
SZOMOROVSZKY, RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS e RODRIGO KIRCK REBELO.
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. Após a execução do hino nacional, a Presidente
apresentou a pauta da reunião, incluindo o item extra pauta 6.5. Validação da
assinatura do Protocolo de Intenções CAUSC nº 02/2020 com o Ministério Público
de Santa Catarina, nos termos do Processo de Parceria nº 12/2019 (Origem:
Presidência), a Conselheira Valesca solicitou a inclusão do item 6.6. Manifestação
CAU/SC em apoio a Carta desenvolvida pela Câmara Temática Cidade –
Patrimônio de Todos sobre proposta legislativa que altera o Decreto Lei nº
25/1987. Sem manifestações, foi encaminhada para votação e foi aprovada por
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Diego, Everson,
Maurício, Rosana, Silvana, Silvya e Valesca e a ausência da Conselheira Patrícia. No
item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 102ª Plenária Ordinária, sem
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a ata que foi aprovada com os
votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Maurício, Rosana, Silvana,
e Valesca, as abstenções dos conselheiros Diego, Silvya e a ausência da Conselheira
Patrícia. No item 5.1. Comunicado do CEAU, a Presidente fez a leitura de um relato
encaminhado por e-mail pela coordenadora do Colegiado: “O Colegiado tem se
debruçado em seu papel político em favor da arquitetura e do urbanismo a serviço da
sociedade no momento delicado em que vivemos. Com apoio da FENEA, manifestamos
posicionamento referente ao ensino de arquitetura neste tempo de pandemia,
esclarecendo os limites do EAD na plena formação da próxima geração de arquitetos
no Estado.” No item 5. Apresentação de Comunicados, no item 5.2. Relato dos
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Coordenadores das Comissões Ordinárias, no Relato da Comissão Ordinária de
Ética e Disciplina, a Conselheira Rosana informou das atividades ordinárias da
comissão no mês de abril. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação,
a Conselheira Silvana informou das atividades ordinárias da comissão no mês de abril.
Falou das alterações dos projetos da comissão decorrentes da pandemia do COVID –
19. Convidou todos a participarem da Entrega da Premiação, que seria de forma online,
no final da reunião. No Relato da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, o
Coordenador Everson falou das atividades ordinárias da comissão explicando das
adaptações da fiscalização em função da pandemia. A Presidente informou que
surgiram alguns questionamentos com relação a fiscalização de obras em residências
multifamiliares, uma vez que esse modelo acaba impactando diretamente no cotidiano
dos vizinhos. Sugeriu que a comissão tentasse sensibilizar e orientar de alguma forma
os arquitetos com relação a horários e regras durante as reformas. No Relato da
Comissão Ordinária de Organização, Administração e Finanças, a Coordenadora
Silvya apresentou as principais mudanças em função da pandemia, disse que alguns
estudos estariam sendo feitos em função do contingenciamento e citou as mudanças
normativas do CAU/BR, Destacou que aparentemente já poderia identificar um inicio de
volta a normalidade, indicando um início de melhoria na arrecadação. Esclareceu que a
COAF não havia imposto nenhum corte e que as comissões haviam estudado seus
projetos e feito as devidas adequações. A Gerente Alcenira registrou e justificou a saída
da Conselheira Rosana da reunião, por motivos de saúde. No Relato da Comissão
Especial de Política Urbana e Ambiental, a Coordenadora Valesca relatou as
atividades da comissão, informando que foram feitas as adaptações no planejamento
orçamentário da CPUA. Informou que a comissão estaria se organizando para iniciar a
divulgação do Manual Fundamentos para as Cidades 2030. A Presidente destacou a
agenda que a CPUA havia feito para o lançamento do manual. A Conselheira Valesca
agradeceu todo o empenho e dedicação dos arquitetos que colaboram com a Câmara
Temática Cidade – Patrimônio de todos. No Relato da Comissão Especial Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social, a Coordenadora Cláudia explicou as
alterações feitas nos projetos da comissão. Destacou a revisão do PEI-ATHIS, levando
em consideração os novos aspectos gerados pela pandemia. Falou da importância do
apoio a rede de urbanistas no combate à pandemia. A Presidente destacou que a rede
Urbanistas Contra o Corona havia lançado um perfil no Instagram @redeurb.sc com
todas as informações e agenda do grupo de voluntariado. No item 5.3. Relato da
Presidência, a Presidente informou destacou a importância da visibilidade ao trabalho
da Rede de arquitetos no combate ao Corona, explicando que além de uma ação direta,
tem toda um proposta de fazer os mapeamentos para orientações técnicas sobre a
relação do urbanismo com saúde e assistência técnica. Informou da prorrogação do
pedido de licença da Conselheira Gabriela por mis quatro meses. Sobre o Fórum de
Presidentes disse que houve um debate com relação às orientações de
contingenciamento. Destacou que o item pautado na presente reunião com relação ao
tema seguiria as orientações do CAU/BR, explicando que era apenas um ponto de
partida, considerando todas as condições regionais. Disse que em Santa Catarina os
estudos continuavam sendo feitos, priorizando o atendimento com excelência. Informou
que houve reunião técnica com o Governo Estadual para concessão de um espaço para
a nova sede do CAU, onde seria feito um levantamento das patologias, para entender
os custos e as contrapartidas do CAU. Informou que a parte jurídica da concessão havia
avançado. No item 5.3.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, o gerente
Filipe apresentou os dados do mês de abril, com relação a gestão de pessoas,
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destacando as adaptações realizadas e novos procedimentos em função do Home
Office. Fez um relato do mês de abril sobre compras, contratos e licitações. Apresentou
os resultados da gestão financeira do mês abril. Falou dos mecanismos de
enfrentamento da crise. No item 5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor
Antonio apresentou as informações sobre comunicação e redes sociais do CAU/SC.
Informou de reunião que houve com os outros CAU/UF com relação a Comunicação,
que teve por objetivo organizar uma campanha de forma integrada, onde o tema seria
voltado, no momento atual, para Arquitetura e Saúde. Relatou os eventos que vinham
acontecendo de forma online. No item 5.3.3. Relato da Gerência Técnica, a Gerente
interina Melina apresentou os dados da gerência e do atendimento do mês de abril. No
item 5.3.4. Relato da Gerência Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou os dados
e atividades da fiscalização do mês de abril e os dados acumulados do ano. No item 6.
Ordem do Dia, no item 6.1. Validação da Deliberação Plenária Ad Referendum nº
03, de 30 de abril de 2020, e da Deliberação CD nº 33, de 04 de maio de 2020, que
prorrogaram os prazos de suspensão do atendimento presencial, de eventos,
reuniões, encontros atividades coletivas do CAU/SC e do regime de trabalho
remoto dos empregados do CAU/SC (Origem: Presidência e CD), a Gerente
Alcenira apresentou e contextualizou o item. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada que foi
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel,
Diego, Everson, Maurício, Silvya e Valesca e a ausências das Conselheiras Patrícia,
Rosana e Silvana. No item 6.2. Aprovação das Medidas de Contenção de Gastos a
serem adotadas pelo CAU/SC relativas ao exercício de 2020, decorrentes da crise
ocasionada pela pandemia do COVID-19 (Origem: Conselho Diretor e COAF), a
Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. O Gerente Filipe apresentou uma
tabela de medidas de contenção. A Presidente explicou que esse era apena um posto
de partida, que seria encaminhado ao CAU/BR para em seguida iniciar todo um
processo mensal de orientação e acompanhamento. Destacou que a importância dessa
fase foi principalmente que os conceitos foram estabelecidos. Agradeceu as
participações dos conselheiros e funcionários nessa construção. Sem manifestações, a
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada
que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia,
Daniel, Diego, Everson, Maurício, Silvana, Silvya e Valesca e as ausências das
Conselheiras Patrícia e Rosana. No item 6.3. Assinatura do CAU/SC na Carta do
Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina sobre o uso
do ensino à distância como alternativa ao ensino presencial durante a pandemia
de Covid-19 (Origem: CEAU), o Assessor Antonio apresentou o item. A Presidente
explicou que essa demanda vinha de diversas entidades e comissões. O Conselheiro
Daniel registrou que não concordava com a forma e o momento que estava sendo
colocado o texto e que acreditava que o Conselho não deveria ser contra uma das
formas de se dar uma continuidade aos estudos de arquitetura no presente momento
de pandemia. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta
de deliberação plenária apresentada que foi aprovada por maioria com os votos
favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Silvana, Silvya e Valesca, o voto contrário
do Conselheiro Daniel, as abstenções dos Conselheiros Diego e Maurício e a ausências
das Conselheiras Patrícia e Rosana. No item 6.4. Validação dos encaminhamentos
deliberados pela Comissão de Ensino e Formação através da Deliberação nº 31,
de 29 de abril de 2020, sobre denúncia contra Instituição de Ensino Superior
(Origem: CEF), a Assistente Nayana apresentou e contextualizou o item, sugerindo a
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inclusão de um considerando, tendo em vista o posicionamento do CAU/BR recebido no
dia anterior. Destacou que a proposta do CAU/SC estaria alinhada com a proposta do
CAU/BR. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de
deliberação plenária apresentada, já com as devidas alterações propostas, que foi
aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel,
Everson, Maurício, Silvana, Silvya e Valesca, a abstenção do Conselheiro Diego e as
ausências das Conselheiras Patrícia e Rosana. No item 6.5. Validação da assinatura
do Protocolo de Intenções CAUSC nº 02/2020 com o Ministério Público de Santa
Catarina, nos termos do Processo de Parceria nº 12/2019 (Origem: Presidência), a
Presidente apresentou e contextualizou o item. Sem manifestações, a Presidente
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel,
Diego, Everson, Maurício, Silvana, Silvya e Valesca e a ausências das Conselheiras
Patrícia e Rosana. No item 6.6. Manifestação CAU/SC em apoio a Carta
desenvolvida pela Câmara Temática Cidade – Patrimônio de Todos sobre
proposta legislativa que altera o Decreto Lei nº 25/1987, a Conselheira Valesca
apresentou e contextualizou o item e a Gerente Alcenira apresentou o documento. A
Conselheira Valesca destacou a adesão universidades. A Presidente sugeriu
encaminhar a Assessoria Parlamentar do CAU/BR e ao Fórum de Presidentes para que
chegue aos demais CAU/UF. A Conselheira Valesca solicitou que a carta também fosse
encaminhada a diversas entidades registradas na minuta de deliberação. Sem mais
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação
plenária apresentada que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos
conselheiros Cláudia, Daniel, Diego, Everson, Maurício, Silvana, Silvya e Valesca e as
ausências das Conselheiras Patrícia e Rosana. No item 7. Pauta Especial, 7.1.
Abertura da ata de sessão de julgamento e entrega da Premiação Acadêmica de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 2019 (7º Prêmio Estudante e 1º
Prêmio Professor), a Presidente Daniela e a Conselheira e Coordenadora da Comissão
de Ensino e Formação Silvana Hall fizeram a abertura da cerimônia. Foi destacada a
ausência justificada da Coordenadora da Comissão Julgadora Arquiteta e Urbanista
Camila Thiessen. O organizador do concurso, Arquiteto e Urbanista Tomás Echel fez
sua manifestação destacando a importância da premiação e explicando como ocorreu
a organização dos trabalhos do concurso. O Assessor Antonio apresentou um vídeo
institucional do histórico da premiação. Em seguida abriu o envelope lacrado e fez a
leitura da ata da reunião da comissão julgadora, anunciando os vencedores, sendo para
menção honrosa número dois o trabalho premiado foi o desenvolvido por Bruna Eufrásio
e a menção honrosa número um o trabalho premiado foi o desenvolvido por Juan
Fabbrin Xavier. Para a premiação do melhor trabalho de TCC, anunciou Artur Guilherme
Bernardoni como o autor do trabalho que recebeu a segunda colocação e Marcus
Vinícius Pacheco o autor do trabalho que recebeu a primeira colocação. Anunciou que
o Prêmio Professor foi para Eduardo Baptista Lopes. O Arquiteto e Urbanista Tomás
Echel apresentou os membros da comissão julgadora e a Presidente Daniela fez o
fechamento da cerimônia. No item 8. Comunicações dos Conselheiros e assuntos
de interesse geral, não houve manifestações. Não havendo mais nada a tratar, a
Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e vinte três 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
15/05/2020, com os votos favoráveis dos Conselheiros Everson Martins, Felipe
Braibante Kaspary, Franciele Dal Prá, Juliana Cordula Dreher Andrade, Maurício
André Giusti, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, Silvya Helena Caprario e Valesca
Menezes Marques. 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.

