Ata da Sessão Plenária ordinária nº 106 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
realizada no dia catorze de agosto do ano
de dois mil e vinte, on-line, através da
plataforma Zoom.
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Às nove horas e onze minutos do dia catorze de agosto do ano de dois mil e vinte, de
forma on-line através da plataforma Zoom, reuniu-se o Plenário do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número
cento e seis. 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, FATIMA REGINA ALTHOFF, JAQUELINE ANDRADE, MATEUS
SZOMOROVSZKY e RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, os suplentes de conselheiros
FRANCIELE DAL PRA, MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, PATRÍCIA SARQUIS HERDEN e
VALESCA MENEZES MARQUES, os empregados do CAU/SC, a Gerente Geral
ALCENIRA VANDERLINDE, o Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, o
Gerente Administrativo e Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, a Gerente Técnico
MELINA MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE SOUZA, a
Assessora Jurídica interina ISABELA SOUZA BORBA, o Advogado CÍCERO
HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR e a Secretária TATIANA MOREIRA FERES DE MELO.
Ressalta-se as ausências justificadas dos conselheiros LEONARDO PORTO
BRAGAGLIA e ROSANA SILVEIRA. 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 os itens extra pauta
6.15. Deliberação regulamenta o julgamento de processos éticos em plenárias
virtuais no âmbito do CAU/SC (Asjur – CED); 6.16. Solicitação ao CAU/BR de
aperfeiçoamento da Declaração de Responsabilidade Técnica no Siccau, nos
termos da Deliberação CEP-CAU/SC nº 80/2020 (Origem: CEP); 6.17. Solicitação
ao CAU/BR de orientação acerca de pedidos prorrogação reiterada de registro
provisório de egresso de curso não reconhecido pelo MEC, nos termos da
Deliberação CEF-CAU/SC nº 54/2020 (Origem: CEF) e 6.18. Recomposição de
membro da Comissão Eleitoral de Santa Catarina (Origem: CE/SC). Sem
manifestações, a pauta foi encaminhada para votação e foi aprovada por maioria com
os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, Franciele,
Jaqueline, Mateus, Mauricio, Patrícia, Rodrigo Althoff e Valesca. No item 4. Discussão
e Aprovação de Ata da 105ª Plenária Ordinária, o Conselheiro Everson solicitou uma
alteração no texto da linha quarenta e sete. Sem mais manifestações de alteração na
ata, a Presidente encaminhou para votação ata com a substituição do texto solicitada,
que foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Claudia, Daniel,
Everson, Franciele, Jaqueline, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Valesca e a abstenção do
Conselheiro Mateus. No item 5.1. Comunicado do CEAU, a Coordenadora do
Colegiado Daniela Lopes relatou que foi publicada a carta do CEAU sobre o COVID-19
e que cada entidade vinha reverberando esse conteúdo. Informou que na reunião do dia
treze de agosto o CEAU apoiou a carta aos candidatos feita pelo CAU/SC em conjunto

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

com o CAU/RS, que as entidades ajudariam a publicizá-la. Disse que sobre o projeto
com relação ao Dia do Arquiteto, com a entrega da Medalha de Honra ao Mérito, onde
na reunião do dia treze, este edital havia sido aprovado. 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 Adjunta
Cláudia disse que a comissão zerou a admissibilidade dos processos e que a comissão
estaria trabalhando nos processos que em aberto ou a serem finalizados. Falou sobre
os demais projetos a serem finalizados no ano de dois mil e vinte. No Relato da
Comissão Ordinária de Exercício Profissional, o Coordenador Everson falou das
atividades ordinárias da comissão, citando que foram dezoito solicitações de Registros
de Pessoas Jurídicas, uma solicitação de baixa de Registro de Pessoa Jurídica, duas
solicitações de interrupção de Registro de Pessoa Jurídica e dezesseis solicitações de
interrupção de Registro Profissional. Relatou os questionamentos com relação as
atribuições e de exercício profissional do período. Informou que sobre o questionamento
feito pela Conselheira Rosana na última Plenária, a comissão havia elaborado um ofício
orientativo a ser encaminhado à Prefeitura de Palhoça que serviria de orientação aos
profissionais também. Falou que a comissão discutiu sobre a aprovação de projeto por
técnicos e que o entendimento era que aprovação final deveria ser feita por um arquiteto.
Relatou os três eventos da comissão que estavam em andamento: em parceria com o
SEBRAE, o Seminário BIM e o Diagnóstico que estaria sendo feito para a Semana do
Exercício Profissional. Destacou a reunião conjunta entre CEP e CEF onde foi debatido
sobre os RRTs de cargo e função dos professores. A Conselheira Cláudia, sugeriu uma
campanha que enfatizasse as atribuições exclusivas dos arquitetos. Sugeriu uma
normativa para orientar as secretarias e prefeituras que elencasse os limites de cada
profissional no caso das aprovações. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e
Formação, o Conselheiro Rodrigo Althoff destacou que foram quarenta e dois novos
registros em caráter provisório e trinta e seis em caráter definitivo no período. Fez a
leitura da súmula das duas reuniões ocorridas no período. A Presidente registrou a
chegada do Conselheiro FELIPE BRAIBANTE KASPARY. A Conselheira Cláudia
destacou sua preocupação com relação a remuneração dos profissionais no ensino à
distância e por quanto tempo seria válido o material produzido por eles, por exemplo,
enfatizando a importância de uma normatização nesse sentido. Apresentou sua extrema
preocupação também com relação as instituições de ensino superior sem registro no
MEC. A Conselheira Jaqueline explicou sobre a programação do Prêmio TCC,
explicando que ficariam acumulados três semestres para o próximo edital. A
Conselheira Cláudia sugeriu abordar a questão do COVID no tema Arquitetura Efêmera.
No Relato da Comissão Ordinária de Organização, Administração e Finanças, a
Conselheira Fátima relatou que na reunião extraordinária da comissão foi discutida a
reprogramação orçamentária. O Conselheiro Maurício relatou que na reunião Ordinária
foi também analisada a questão da reprogramação orçamentária, falou da participação
dos membros da comissão no seminário das COAFs em agosto. A Conselheira Fátima
destacou que a reprogramação orçamentária foi aprovada pela comissão. No Relato da
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a Conselheira Valesca informou
que os trabalhos da comissão estão bastante voltados para os encontros para tratar
sobre os Fundamentos para as Cidades 2030. Relatou das representações e da
participação da reunião da CPUA do CAU/RS para tratar da Carta aos Candidatos.
Relatou o trabalho da Câmara Temática Cidade: Patrimônio de todos, dando ênfase ao
caderno Câmara Temática Cidade: Patrimônio de todos, que seria lançado dia dezenove
de agosto, dando início ao ciclo de debates. A Conselheira Fátima lembrou de uma
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reunião com o CAU/SP para tratar do Projeto de Lei que buscava alterar normativos
sobre tombamento de Patrimônio Cultural, e sobre a manifestação do CAU/SC sobre os
cargos de chefia nos setores de patrimônio. No Relato da Comissão Especial
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, a Coordenadora Cláudia
informou do andamento do edital da capacitação online e do edital de patrocínio. Relatou
sobre a realização da pesquisa estadual de experiências em habitação de interesse
social, que estará disponível um uma plataforma online. Informou da possibilidade de
um Termo de Cooperação Técnica com o município de Balneário Camboriú e do
monitoramento do Termo de Cooperação Técnica com o município de Chapecó. A
Presidente informou que um novo representante do CAU/SC no Conselho de Habitação
de Blumenau, iniciando o mesmo movimento no município. Sobre o relato da CPUA, o
Conselheiro Rodrigo Althoff registrou que na sua opinião aconteceu o fato mais
importante do ano, em termos de planejamento urbano, que foi a aprovação de uma
legislação que mudaria um pouco o trâmite de projeto de expansão das cidades.
Explicou que faltaria apenas ser sancionado pelo governador, mas que a proposição era
que só fosse remetido ao Ministério Público as propostas onde houvesse algum
problema no processo de registro do loteamento, explicando que não haveria razão do
Ministério Público se manifestar quando não houvesse uma ilegalidade. Explicou que
hoje, algumas vezes, em várias cidades, ocorre uma extrapolação da análise do
Ministério Público e que por isso, esse acontecimento era muito importante na sua
opinião e que achou que a CPUA comentaria sobre o tema. No item 5.3. Relato da
Presidência, a Presidente relatou que no Fórum dos Presidentes, iniciou a participação
do GT de Fiscalização nas reuniões CEP-CAU/BR para discutir as diretrizes de
fiscalização do CAU, gerando um documento de orientação para a criação dos planos
de fiscalização estaduais. Falou da revisão da Resolução nº 22 e do início de um debate
político sobre a fiscalização. Citou a criação do Comitê de Crise para apoio do SICCAU,
em casos de crise, que principalmente resultou em um sistema de emissão de RRTs
paralelo e independente ao SICCAU. Falou do GT de Equidade de Gênero, destacando
a criação do Dia da Mulher Arquiteta, que tem por objetivo ser um dia para medir os
indicadores, a cada ano, para que seja medida essa evolução, em busca da equidade
de gênero dentro do Conselho de Arquitetura. Agradeceu todos os envolvidos na
realização do ciclo de debates Fundamentos para a Cidades 2030 e Cidade: Patrimônio
de Todos, destacando a importância do tema. Falou do encaminhamento a todos os
senadores, deputados federais e diversas instituições, da Carta do CAU/SC, com apoio
do CAU/BR, Fórum de Presidentes e outros CAU/UF, em apoio a defesa do Patrimônio
Histórico Brasileiro, solicitando o arquivamento do Projeto de Lei proposto pelo
Deputado Federal Fábio Schiochet. Informou do convenio do CAU/BR com o Ministério
de Desenvolvimento Regional e o CONFEA, para tratar da política de habitação social,
especialmente no que tange a qualificação das moradias. No item 5.3.1. Relato da
Gerência Administrativa e Financeira, o gerente Filipe apresentou os dados do mês
de julho, com relação a gestão de pessoas e fez um relato sobre compras, contratos e
licitações. Apresentou os resultados da gestão financeira do mês julho. Destacou que
julho foi um mês bastante positivo com relação a recuperação do cenário econômico.
No item 5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Antonio apresentou as
informações sobre comunicação e redes sociais do CAU/SC. Destacou que foi criada
uma página para as eleições do CAU/SC. Relatou os eventos que vinham acontecendo
de forma online. Apresentou dados dos trabalhos ordinários dos setores de comissões
e secretaria. No item 5.3.3. Relato da Gerência Técnica, a Gerente interina Melina
apresentou os dados da gerência e do atendimento e mapeamentos de exercício
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profissional do mês de julho. No item 5.3.4. Relato da Gerência Fiscalização, a
Gerente Mayara apresentou os dados e atividades da fiscalização do mês de julho e os
dados acumulados do ano. A Presidente lembrou da realização e convidou todos a
participarem do Desafio do Patrimônio. O Assessor Antonio explicou o funcionamento
do desafio. No item 6. Ordem do Dia, no item 6.1. Referenda a assinatura da Carta
ao Ministério Público de Santa Catarina em conjunto com as entidades ICOMOS,
ACCR e IAB/SC (Origem: CPUA) a Conselheira Valesca apresentou e contextualizou
o item. A Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária
apresentada, que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos
conselheiros Cláudia, Everson, Fátima, Felipe, Jaqueline, Maurício, Patrícia, Rodrigo e
Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Franciele, Mateus. No item 6.2.
Referenda a assinatura do Termo de Fomento com a Associação dos Moradores
de Ratones para executar o projeto “O rio, os engenhos, a roça: Paisagens
fragmentadas na história” (Origem: COAF); 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 maioria com os
votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima, Felipe, Franciele,
Jaqueline, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Valesca, a abstenção do Conselheiro Mateus e
a ausência do Conselheiro Daniel. No item 6.3. Referenda a assinatura do Termo de
Fomento com a Associação Cultural Cachola de Bernunça para executar o projeto
“Vem por aqui. Criando espaços mais seguros para mulheres” (Origem: COAF) 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 maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson,
Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Patrícia, Rodrigo e Valesca, as abstenções dos
Conselheiros Mateus e Maurício e a ausência do Conselheiro Daniel. No item 6.4.
Referenda a assinatura do Termo de Fomento com a entidade Comunidade
Evangélica Luterana da Trindade para executar o projeto “Cor em Ação” (Origem:
COAF), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. O Conselheiro Rodrigo
Althoff registrou seu receio com relação a questões religiosas ou políticas partidárias. A
Presidente explicou que as diretrizes do projeto eram pertinentes ao edital, ressaltando
que seriam várias instancias dentro do CAU que analisavam os projetos e que o próprio
edital era bastante criterioso. A Gerente Alcenira explicou todo o fluxo para aprovação
de um projeto. O Conselheiro Rodrigo ainda registrou seu receio uma vez que havia
uma lei federal que vetava questões religiosas e políticas. Sem mais 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, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício e Valesca, as abstenções dos
Conselheiros Mateus, Patrícia e Rodrigo e a ausência do Conselheiro Daniel. No item
6.5. Referenda a assinatura do Termo de Fomento com o ICOM para execução do
projeto “Fortalecimento Institucional da Agenda 2030 em Santa Catarina"(Origem:
Conselho Diretor), 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício, Rodrigo
e Valesca, as abstenções dos Conselheiros Mateus e Patrícia e a ausência do
Conselheiro Daniel. No item 6.6. Assinatura de apoio ao Projeto do Comitê
Intersetorial Metropolitano da Grande Florianópolis e Comitê nos municípios para
temas afetos à pandemia de Covid-19 (Origem: Conselho Diretor), o Conselheiro

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Everson 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, Everson,
Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Mateus, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Valesca e a
ausência do Conselheiro Daniel. No item 6.7. Aprova o Plano de Ação e
Reprogramação Orçamentária para 2020 (Origem: COAF), O Gerente Filipe
apresentou a proposta de Plano de Ação e Reprogramação Orçamentária do exercício
de dois mil e vinte no montante de quatorze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil
reais, setecentos e oitenta e três reais e três centavos. O Conselheiro Everson destacou
o esforço e adaptação de todos os conselheiros, comissões e projetos para a redução
dos gastos, sem perder a eficiência e excelência. A Presidente registrou a saída do
Conselheiro Mateus. 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele,
Jaqueline, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel
e Mateus. No item 6.8. Alteração da Deliberação Plenária CAU/SC nº 502, de 19 de
junho de 2020 (Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira apresentou e
contextualizou o item. A Presidente registrou que a Conselheira Patrícia teria que se
ausentar. 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline,
Maurício, Rodrigo e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus e Patrícia.
No item 6.9. Homologa a alteração do calendário de reuniões ordinárias das
comissões (Origem: COAF/Conselho Diretor), 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele,
Jaqueline, Maurício, Rodrigo e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus
e Patrícia. No item 6.10. Aprovação do Edital de Chamada Pública para concessão
da Homenagem “Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo” (Origem: CEAU),
o Assessor Antonio 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,
Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício, Rodrigo e Valesca e as
ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus e Patrícia. O Conselheiro Rodrigo Althoff
informou que a lei citada por ele no relato da CPUA era Lei 17492/2018, que normatizava
o loteamento de solo urbano de Santa Catarina e que o Projeto de Lei aprovado na
Assembleia para alteração de artigos na lei era o 0242.6/2019. No item 6.11. Aprovação
da “Carta conjunta dos CAU/SC e CAU/RS aos Candidatos à Eleição Municipal de
2020” (CPUA/CEAU), o Assessor Antonio apresentou e contextualizou o item. A
Conselheira Valesca sugeriu uma melhoria no texto com relação à mobilidade. Sem
mais manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação
plenária apresentada, já com a alteração sugerida, que foi aprovada por unanimidade
com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima, Felipe, Franciele,
Maurício e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Jaqueline, Mateus, Patrícia
e Rodrigo. No item 6.12. Eleição da Coordenação e Coordenação Adjunta da COAF
(Origem: COAF), a Presidente explicou que com a volta da Conselheira Fátima, a
Conselheira Sivya deixou a Coordenação e que assim a orientação do jurídico era uma
nova eleição para a coordenação. A Gerente Alcenira destacou que a Conselheira
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Rosana estaria impedida de coordenar por ser coordenadora de outra comissão. O
Gerente Filipe lembrou que no último contato com o Conselheiro Leonardo ele informou
que estaria bem ausente em função de motivos profissionais nos próximos momentos.
A Conselheira Fátima colocou seu nome à disposição para ser coordenadora. Sendo
assim, o Conselheiro Leonardo foi mantido como coordenador adjunto e a presidente
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada e a
Conselheira Fátima foi eleita Coordenadora da COAF por unanimidade com os votos
favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline,
Maurício e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus, Patrícia e Rodrigo.
No item 6.13. Questionamento a CEF-CAU/BR sobre garantia do futuro registro de
alunos que estão cursando disciplinas à distância na pandemia, nos termos da
Deliberação CEF-CAU/SC nº 46/2020 (Origem: CEF), a Arquiteta Marina apresentou
e contextualizou o item. A Conselheira Jaqueline sugeriu tirar o nome da universidade
da deliberação para tirar a especificidade da deliberação e deixar a decisão mais ampla.
Sem mais manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de
deliberação plenária apresentada, com a alteração proposta, que foi aprovada, por
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima,
Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício e Valesca e as ausências dos Conselheiros
Daniel, Mateus, Patrícia e Rodrigo. No item 6.17. Solicitação ao CAU/BR de
orientação acerca de pedidos prorrogação reiterada de registro provisório de
egresso de curso não reconhecido pelo MEC, nos termos da Deliberação CEFCAU/SC nº 54/2020 (Origem: CEF), a Arquiteta Marina 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline,
Maurício e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus, Patrícia e Rodrigo.
No item 6.16. Solicitação ao CAU/BR de aperfeiçoamento da Declaração de
Responsabilidade Técnica no Siccau, nos termos da Deliberação CEP-CAU/SC nº
80/2020 (Origem: CEP), a Gerente Melina 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, Everson, Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício, Patrícia
e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus e Rodrigo. No item 6.14.
Alteração da Portaria Normativa CAU/SC nº 02/2019 (Origem: COAF), o Gerente
Filipe apresentou e contextualizou o item. O Conselheiro Maurício complementou
explicando que a comissão tentou simplificar o procedimento. A Assessora Isabella
destacou que não houve análise jurídica dessa alteração dos documentos
comprobatórios para recebimento de diárias e ajudas de custo e que ficaria à disposição
para qualquer orientação, destacando que o último parecer jurídico, de dois mil e
dezoito, a conclusão era da necessidade da apresentação de comprovante para cada
modalidade. A Gerente Alcenira sugeriu que o item fosse retirado de pauta para mais
uma análise. O Conselheiro Maurício destacou a dificuldade dos conselheiros no
excesso de comprovação, além da dificuldade da análise por arte dos funcionários do
CAU. A Presidente propôs que o item fosse retirado de pauta, para maior discussão na
comissão, e não houve manifestação contrária. A Presidente encaminhou para votação
a ampliação do tempo da reunião por até mais uma hora, que foi aprovada por
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima,
Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício, Patrícia e Valesca e as ausências dos
Conselheiros Daniel, Mateus e Rodrigo. No item 6.15. Deliberação que regulamenta

286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

o julgamento de processos éticos em plenárias virtuais no âmbito do CAU/SC
(Asjur – CED), a Assessora Isabella apresentou e contextualizou o item. A Presidente
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson,
Fátima, Felipe, Franciele, Jaqueline, Maurício, Patrícia e Valesca e as ausências dos
Conselheiros Daniel, Mateus e Rodrigo.No item 6.18. Recomposição de membro da
Comissão Eleitoral de Santa Catarina (Origem: CE/SC). a Gerente Alcenira
apresentou e contextualizou o item. Destacou que a comissão precisaria sempre estar
integralmente composta e que um membro titular da comissão havia pedido
desligamento da comissão. Explicou que na época da eleição haviam sete candidatos
para seis vagas e que com a desistência de um arquiteto eleito, esse sétimo candidato
foi consultado para compor a comissão e declinou de participar. Sendo assim, com a
recomposição a Arquiteta Mariana assumiria a titularidade e a vacância estaria na sua
suplência, mantendo as demais cadeiras conforme a eleição. Em seguida, informou que
a Presidente solicitou aos conselheiros indicação de nomes, que veio apenas um nome,
do Arquiteto Samuel Steiner dos Santos e que o arquiteto cumpriria todos os requisitos
exigidos. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de
deliberação plenária apresentada, com a eleição do Arquiteto Samuel Steiner dos
Santos como suplente na comissão eleitoral, que foi aprovada por unanimidade com os
votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, Fátima, Felipe, Franciele,
Jaqueline, Maurício, Patrícia e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniel, Mateus
e Rodrigo. No item 7. Comunicações dos Conselheiros e assuntos de interesse
geral, não houve manifestação. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou
encerrada a reunião às dezesseis horas e catorze 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

