
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 107 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia onze de setembro do ano 
de dois mil e vinte, on-line, através da 
plataforma Zoom. 
  
 
 

Às nove horas e onze minutos do dia onze de setembro do ano de dois mil e vinte, de 1 
forma on-line através da plataforma Zoom, reuniu-se o Plenário do Conselho de 2 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número 3 
cento e sete. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA 4 
PAREJA GARCIA SARMENTO, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e 5 
Urbanistas CLÁUDIA ELISA POLETTO, EVERSON MARTINS, FATIMA REGINA 6 
ALTHOFF, JAQUELINE ANDRADE, ROSANA SILVEIRA e RODRIGO ALTHOFF 7 
MEDEIROS,  os suplentes de conselheiros PATRÍCIA SARQUIS HERDEN e VALESCA 8 
MENEZES MARQUES, os empregados do CAU/SC, a Gerente Geral ALCENIRA 9 
VANDERLINDE, o Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, o Gerente 10 
Administrativo e Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, a Gerente Técnico  MELINA 11 
MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE SOUZA, a Assessora 12 
Jurídica ISABEL LEONETTI, os Advogados CÍCERO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR e 13 
ISABELA SOUZA BORBA e a Secretária  TATIANA MOREIRA FERES DE MELO. 14 
Ressalta-se as ausências justificadas dos conselheiros CRISTINA DOS SANTOS 15 
REINERT, LEONARDO PORTO BRAGAGLIA, MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI e 16 
MATEUS SZOMOROVSZKY. Após a verificação e constatação da existência de 17 
quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar 18 
os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Após a execução do hino 19 
nacional, a Presidente apresentou a pauta da reunião, excluindo o item de pauta 6.1. 20 
Julgamento do Relatório e voto dos Processos Éticos Disciplinares nº 21 
456284/2016 (Relatoria: Conselheira Cláudia Elisa Poletto) e nº 458705/2016 22 
(Relatoria: Conselheira Rosana Silveira) (Origem: CED), no Relato do processo 23 
ético-disciplinar nº 456284/2016, por não ter havido confirmação das partes 24 

integrantes dos processos. Sem manifestações, a pauta foi encaminhada para votação 25 

e foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos Cláudia, Everson, Fátima, 26 
Jaqueline, Patrícia, Rosana, Rodrigo e Valesca e as ausências dos conselheiros Daniel 27 
e Felipe. No item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 106ª Plenária Ordinária, 28 
solicitou a inclusão da palavra “partidária” após a palavra “política” na linha 168. Sem 29 
mais manifestações de alteração na ata, a Presidente encaminhou para votação, que 30 
foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Everson, 31 
Fátima, Jaqueline, Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos conselheiros Daniel, 32 
Felipe e Rosana. No item 5.1. Comunicado do CEAU, a Coordenadora do Colegiado 33 
Daniela Lopes relatou que os trabalhos do CEAU estão voltados para a organização da 34 
Semana do Arquiteto, com a comemoração dos 10 anos do CAU e o Prêmio de Honra 35 
ao Mérito, informando do andamento deste edital. No item 5. Apresentação de 36 
Comunicados, no item 5.2. Relato dos Coordenadores das Comissões Ordinárias, 37 
no Relato da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina a Conselheira Rosana 38 
informou que a última na última reunião foi voltada para análises de processos, uma vez 39 
que a comissão tem por objetivo zerar os processos até o fim do ano. Fez um relato da 40 
sua participação como representante do CAU/SC na reunião do Observatório Social 41 
Estadual. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, a Conselheira 42 
Jaqueline informou que foram vinte e quatro novos registros em caráter provisório e 43 



 

 

cinquenta e três em caráter definitivo no período. Informou de uma discussão na 44 
comissão sobre a qualidade de ensino, sugerindo que a pauta pudesse ser levada para 45 
a ASCOP. Informou que estariam sendo estudados novos formatos para o projeto CAU 46 
nas Escolas e que foi alterada a data da Terceira Etapa do Encontro dos 47 
Coordenadores, para depois da eleição. Relatou uma dúvida sobre concursos, de uma 48 
Universidade que solicitou orientações antes da realização de um concurso, destacando 49 
que o CAU fazia esse tipo de orientação prévia. No Relato da Comissão Ordinária de 50 
Exercício Profissional, o Coordenador Everson falou das atividades ordinárias da 51 
comissão no último mês, citando que foram homologadas quinze solicitações de 52 
Registro de Pessoa Jurídica, três solicitações de Interrupção de Registro de Pessoa 53 
Jurídica e dezenove solicitações de Interrupção de Registro Profissional de Pessoa 54 
Física. Relatou as análises sobre atribuições. Informou que foi aprovado o reenvio das 55 
carteiras profissionais, quando não entregues no primeiro envio, em função da 56 
pandemia. Informou da análise de processos de exercício profissional. Falou do projeto 57 
Inclusão BIM, informando as datas do curso e falou sobre a organização da Semana do 58 
Exercício Profissional. No Relato da Comissão Ordinária de Organização, 59 
Administração e Finanças, a Conselheira Fátima informou da apresentação do 60 
relatório administrativo e financeiro, que apontava uma retomada da receita pós 61 
pandemia. Informou que não foram recebidas as diretrizes para a programação 62 
orçamentária 2021. Falou que foram feitas análises de processos de cobrança. Relatou 63 
a participação no Seminário das Comissões de Finanças do CAU e informou da revisão 64 
da portaria de diárias. No Relato da Comissão Especial de Política Urbana e 65 
Ambiental, a Conselheira Valesca relatou sobre a realização do Ciclo de Debates 66 
Fundamentos para as Cidades 2030 e do Lançamento e do Ciclo do Manual Cidade: 67 
Patrimônio de Todos e dos resultados desses eventos. Informou que atualmente eram 68 
quarenta e oito representantes regionais. Informou dos trabalhos da Câmara Temática 69 
de Estudos Urbanos e Ambientais. O Assessor Antonio lembrou que no dia vinte e três 70 
de setembro haveria um evento de da Câmara Temática de Acessibilidade. No Relato 71 
da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, a 72 
Conselheira Claudia informou do andamento para firmar os Acordos de Cooperação dos 73 
municípios de Chapecó e Balneário Camboriú. Informou que estaria sendo realizada a 74 
revisão do PEI-ATHIS. Falou da realização de em evento em parceria com a ONU 75 
Habitat e CAU/BR, destacando uma aproximação com o Ministério de Desenvolvimento 76 
Social e Urbano do Brasil, onde o CAU, CREA e o sistema CONFEA se colocaram à 77 
disposição para levar a questão da Assistência Técnica no âmbito da habitação federal, 78 
inclusive no novo programa Casa Verde Amarela. Explicou que a intenção era criar um 79 
ciclo de debates aos moldes da CPUA, com os materiais internos da CATHIS, coletando 80 
experiências nacionais. Informou que a capacitação online estava em curso, que a 81 
licitação se iniciaria em setembro. Citou os contemplados do edital de patrocínio. 82 
Informou do Lançamento do livro de experiências em ATHIS, um guia onde a partir dele 83 
sairiam as capacitações online. A Presidente registrou a chegada do Conselheiro 84 
DANIEL RODRIGUES DA SILVA. No item 5.3. Relato da Presidência, a Presidente 85 
informou que através do CAU/BR houve a alteração do sistema SICCAU para o SICCAU 86 
2.0, relatando as dificuldades de adaptação e de conhecimento do novo sistema e 87 
informou que o CAU/SC tomou todas as providências possíveis  solicitando orientações 88 
para que pudesse levar da melhor forma possível essa mudança no estado, explicando 89 
que a ferramenta era gerida pelo CAU/BR e que o esforço do CAU/SC era no sentido 90 
de encaminhar as falhas e ajustes para o CAU/BR solicitando orientações e 91 
providências. Informou que o CAU/SC estaria suplente do CAU/RS no CSC e com o 92 
afastamento do Presidente do CAU/RS, a presidência de Santa Catarina assumiria a 93 
cadeira. Informou da aprovação de uma resolução que dava novos critérios para 94 



 

 

descontos de anuidades. Falou que após esse ajuste nas anuidades, o próximo desafio 95 
seria dos RRTs, que era uma demanda que vinha há tempos dos arquitetos. Destacou 96 
a importância do projeto das Câmaras Temáticas para o fomento e desenvolvimento da 97 
arquitetura e urbanismo, destacando o case da Câmara Cidade: Patrimônio de Todos, 98 
dizendo que o desafio era fazer com que a sociedade tivesse acesso a esse material. 99 
Falou que nas próximas reuniões das comissões seria pautado o planejamento 2020. 100 
Relatou sua participação no Encontro do Movimento ODS sobre o ODS 11. Informou o 101 
retorno da Assessora Isabel, agradecendo a Advogada Isabela pelo apoio prestado. No 102 
item 5.3.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, o gerente Filipe 103 
apresentou os dados do mês de agosto com relação a gestão de pessoas e fez um 104 
relato sobre compras, contratos e licitações. Apresentou os resultados da gestão 105 
financeira do mês de agosto, destacando uma recuperação do cenário econômico. 106 
Apresentou uma métrica detalhada da resolução que que tratava dos novos critérios 107 
para descontos de anuidades, destacando que o documento ainda não estava 108 
publicado. Falou da programação para o envio da proposta orçamentária 2020. No item 109 
5.3.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Antonio apresentou as informações 110 
sobre comunicação e redes sociais do CAU/SC. Relatou os eventos que vinham 111 
acontecendo de forma online. Apresentou os dados das atividades do setor de 112 
comissões e secretaria. No item 5.3.3. Relato da Gerência Técnica, a Gerente interina 113 
Melina apresentou os dados da gerência e do atendimento do mês de agosto. Relatou 114 
que a mudança no SICCAU afetou bastante a rotina do atendimento na última semana. 115 
No item 5.3.4. Relato da Gerência Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou os 116 
dados e atividades da fiscalização do mês de agosto e os dados acumulados do ano. 117 
Fez uma apresentação sobre o Plano de Fiscalização Estadual, sugerindo um tempo 118 
nas reuniões das comissões para aprofundar o debate e fazer uma análise sobre o 119 
assunto. No item 6. Ordem do Dia, no item 6.2. Ratifica manifestação do CAU/SC 120 
acerca do PLC nº 1.801/2019 (Origem: Presidente), a Advogada Isabela apresentou 121 
e contextualizou o item. O Conselheiro Rodrigo registrou que no Conselho Diretor o item 122 
não foi aprovado por unanimidade porque ele havia sido contrário. Disse que a ação do 123 
CAU barrou, no dia da votação, um projeto de lei movido pela sociedade desde 124 
novembro de dois mil e dezenove. Destacou que os vereadores representam a 125 
sociedade. A Presidente esclareceu que o tema estava sendo pautado desde dois mil e 126 
dezenove e que o CAU nunca foi pautado para participar do debate. Explicou que não 127 
foi o CAU que barrou a votação, que os vereadores apresentaram suas emendas em 128 
plenário, além outras seis entidades foram citadas pelo Presidente da CCJ, as quais 129 
solicitaram espaço para falar sobre o projeto na reunião da respectiva Comissão na 130 
Câmara de Vereadores. Destacou que muitas entidades não foram ouvidas. O 131 
Conselheiro Rodrigo disse o trâmite da Câmara foi correto, muitas entidades foram 132 
ouvidas e que seria engessar o poder legislativo se a cada projeto de lei a sociedade 133 
fosse opinar. Registrou que achou estranho, uma vez que a sociedade foi ouvida por 134 
nove meses e citou que o deputado Afrânio do PSOL registrou que não queria criar 135 
guerra com os engenheiros e arquitetos. Questionou a urgência dessa aprovação ad 136 
referendum de uma coisa que estava sendo tratada há tanto tempo. A Conselheira 137 
Valesca lembrou que era uma alteração de ordem urbanística, que uma legislação 138 
acessória a lei do plano diretor era política urbana e só poderia ser alterada com um 139 
processo participativo com a sociedade. Destacou que o CAU/SC não quis criar 140 
obstáculos, apenas estaria lutando por bons planos diretores, onde os arquitetos 141 
participassem. A Conselheira Patrícia disse que concordava com tudo que os 142 
conselheiros Rodrigo e Valesca haviam dito mas disse que o CAU estava reclamando 143 
por um processo pouco participativo e que acabou agindo da mesma maneira ao 144 
encaminhar o documento às pressas sem discussão prévia. Disse também que a defesa 145 



 

 

do CAU foi frágil, questionando os termos usados no documento protocolado. Destacou 146 
que no que tange o CAU faltou abordagem dos aspectos profissionais. O Conselheiro 147 
Daniel disse que isso era resultado de uma falha na fiscalização e acabava ferindo a 148 
conduta profissional, por mais que a intenção fosse boa. Disse que não concordaria que 149 
outra entidade, que não o CAU, pudesse opinar sobre a atribuição do arquiteto em 150 
qualquer ponto, inclusive num projeto de lei, explicando que isso enfraquecia a profissão 151 
e que por esse motivo era contrário ao projeto de lei e entendi que a postura do CAU/SC 152 
foi a mais correta.  O Conselheiro Everson concordou com a fala do Conselheiro Daniel, 153 
questionando qual a segurança da sociedade com o exercício da arquitetura quando 154 
não respaldado pelo CAU. A Conselheira Rosana destacou a importância da 155 
participação efetiva da sociedade e da parte técnica num projeto de lei como este. A 156 
Conselheira Valesca contraditou a informação do Conselheiro Althoff esclarecendo que 157 
o projeto não foi debatido por nove meses, explicando que o PLC foi protocolado em 158 
novembro na Câmara, mas não tramitou, porque foi considerado pela orientação ad 159 
Procuradoria Jurídica da Camara de Vereadores, como inadmissível no formato que foi 160 
apresentado pelo autor e, somente em março, foi encaminhado um substitutivo global. 161 
A Conselheira Jaqueline apresentou outro ponto de vista, entendendo que a infração 162 
deve ser punida cumprindo-se a legislação, no entanto é preciso avaliar a abordagem 163 
abusiva aos profissionais, desta forma o Conselho deve estar atento com o trato com o 164 
profissional, onde tem-se uma oportunidade de ampliar a discussão e contribuir com as 165 
lacunas deste Projeto de lei. A Gerente Alcenira apresentou aos Conselheiros o trâmite 166 
do processo legislativo do PLC, esclarecendo que não houve nenhuma audiência 167 
pública. Destacou e citou o nome das demais entidades que pediram espaço para fala 168 
na reunião da CCJ, citadas pelo Presidente da CCJ da respectiva reunião transmitida 169 
ao vivo, e que após a reunião o CREA também encaminhou um documento aos 170 
vereadores solicitando espaço também. O Assessor Antonio, que é representante do 171 
CAU/SC no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, informou que o item 172 
foi tratado última reunião e que foi aprovada a solicitação para que o Conselho de 173 
Habitação fosse ouvido pela Câmara, bem como, citou que o SINDUSCON presente na 174 
reunião registrou que não houve debate na tramitação do processo legislativo em 175 
comento. A Presidente destacou que após o encaminhamento da plenária, era 176 
importante que as comissões ampliassem a discussão do tema. A Conselheira Rosana 177 
disse que achava que o encaminhamento do estudo deveria ser deliberado também. A 178 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada 179 
que referendou o documento enviado a Câmara de Vereadores, que foi aprovada por 180 
maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, 181 
Jaqueline, Rosana e Valesca, os votos contrários dos Conselheiros Patrícia e Rodrigo 182 
e a ausência do Conselheiro Felipe. Sobre a realização dos estudos sobre o projeto de 183 
lei, foi aprovada outra deliberação plenária e apresentou ao plenário. A Presidente 184 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária formulada na plenária, 185 
cujo texto foi aprovado por unanimidade dos presentes com os votos favoráveis dos 186 
conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, Jaqueline, Patrícia, Rosana, Rodrigo e 187 
Valesca e a ausência do Conselheiro Felipe. No item 6.3. Aprovação de assinatura de 188 
aditivo aos Termos de Fomento nº 02/2019 e nº 11/2019 (Origem: Conselho 189 
Diretor), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. A Presidente 190 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária referente ao Termo de 191 
Fomento nº 02/2019, que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos 192 
conselheiros Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, Jaqueline, Rosana, Rodrigo e Valesca e 193 
as ausências dos conselheiros Felipe e Patrícia. A Presidente encaminhou para votação 194 
a proposta de deliberação plenária referente ao Termo de Fomento nº 11/2019, que foi 195 
aprovada por unanimidade Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, Jaqueline, Rosana, 196 



 

 

Rodrigo e Valesca e as ausências dos conselheiros Felipe e Patrícia. No item 6.4. 197 
Aprovação de assinatura de rescisão do Termo de Fomento nº 14/2019 (Origem: 198 
Conselho Diretor), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. A Presidente 199 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi 200 
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, Daniel, 201 
Everson, Fátima, Jaqueline, Patrícia, Rodrigo, Rosana e Valesca e a ausência do 202 
Conselheiro Felipe. No item 6.5. Envio de expediente ao CAU/BR com pedido de 203 
reconsideração da decisão proferida na Deliberação nº 018/2020 – CEP – CAU/BR, 204 
de 7 de maio de 2020 (Origem: CEP), o advogado Cícero apresentou e contextualizou 205 
o item. A Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária 206 
apresentada, que foi aprovada por unanimidade Cláudia, Daniel, Everson, Fátima, 207 
Jaqueline, Patrícia, Rodrigo, Rosana e Valesca e a ausência do Conselheiro Felipe. No 208 
item 6.6. Definição da agenda de entrega da Carta dos Arquitetos e Urbanistas aos 209 
Candidatos à Eleição Municipal de 2020 (Origem: Conselho Diretor), a Gerente 210 
Alcenira apresentou e contextualizou o item. O Conselheiro Everson falou da 211 
apresentação da Carta e que o MPSC havia elaborado uma carta no mesmo sentido, 212 
destacando os cuidados necessários na disseminação do documento. Os conselheiros 213 
Everson e Jaqueline relataram da participação junto a Rede de Controle, na qual foi 214 
apresentada a carta ao Grupo de Trabalho Infraestrutura Mobilidade e Ocupação 215 
Urbana recebendo ricas contribuições para a elaboração de uma carta conjunta. Em 216 
virtude de tempo para sua elaboração e aprovação junto aos demais órgãos a proposta 217 
é que o documento sirva de orientação para eleitos, da forma que poderiam atuar em 218 
seus municípios. A Conselheira Jaqueline acrescentou também que o CAU/RS cancelou 219 
o evento de lançamento e disse que apenas seria divulgada nas redes. A Presidente 220 
destacou a importância desse documento e a amplitude que estava tomando ao servir 221 
de base para diversos outros encaminhamentos. O Assessor Antonio sugeriu um evento 222 
público de divulgação não somente para os candidatos, mas para a população em geral. 223 
A Presidente sugeriu ver a possibilidade de realizar em parceria com a FECAM. A 224 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, 225 
que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Cláudia, 226 
Daniel, Everson, Fátima, Jaqueline, Patrícia, Rodrigo e Valesca e a ausência dos 227 
conselheiros Felipe e Rosana. No item 7. Comunicações dos Conselheiros e 228 
assuntos de interesse geral, não houve manifestação. Não havendo mais nada a 229 
tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às três horas e vinte e oito minutos. 230 
Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a 231 
presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim 232 
e pela Presidente para que reproduza os efeitos legais. 233 
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