
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 109 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia treze de novembro do ano 
de dois mil e vinte, on-line, através da 
plataforma Zoom. 
  
 
 
 

Às nove horas e sete minutos do dia treze de novembro 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 nove. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista DANIELA 4 
PAREJA GARCIA SARMENTO, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e 5 
Urbanistas EVERSON MARTINS, FÁTIMA REGINA ALTHOFF, JAQUELINE 6 
ANDRADE, MATEUS SZOMOROVSZKY e RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, os 7 
suplentes de conselheiros  FRANCIELE DAL PRÁ, JULIANA CORDULA DREHER DE 8 
ANDRADE,  MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI e  PATRÍCIA FIGUEIREDO SARQUIS 9 
HERDEN, os empregados do CAU/SC, a Gerente Geral ALCENIRA VANDERLINDE, o 10 
Assessor Especial ANTONIO COUTO NUNES, a Gerente Técnica  MELINA 11 
MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE SOUZA SPENGLER, 12 
a Assessora Jurídica ISABEL LEONETTI, os Advogados CÍCERO HIPÓLITO DA 13 
SILVA JUNIOR e ISABELA SOUZA BORBA e a Secretária  TATIANA MOREIRA 14 
FERES DE MELO. Ressalta- se as ausências justificadas dos conselheiros CLÁUDIA 15 
ELISA POLETTO, DANIEL RODRIGUES DA SILVA e ROSANA SILVEIRA. Após a 16 
verificação e constatação da existência de quórum, a Presidente agradeceu a presença 17 
de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de 18 
qualquer contribuição. Após a execução do hino nacional, a Presidente apresentou a 19 
pauta da reunião, excluindo do item 6.1. Julgamento dos Relatórios e votos dos 20 
Processos Éticos Disciplinares nº 456284/2016 (Relatoria: Conselheira Cláudia 21 
Elisa Poletto), nº 571237/2017 e nº 606800/2017 (Relatoria: Conselheira Rosana 22 
Silveira), nº 518387/2017 e nº 600760/2017 (Relatoria: Conselheira Juliana Córdula 23 
Dreher de Andrade) (Origem: CED) o julgamento dos processos 456284/2016, 24 
606800/2017, 518387/2017 e 600760/2017 por falta de confirmação das partes, 25 
excluindo os itens 6.9. Autorização de abertura do processo do concurso público 26 
no âmbito do CAU/SC (Origem: Conselho Diretor) e 6.11. Assinatura de Acordo de 27 
Cooperação Técnica com o Município de Balneário Camboriú (Origem: CATHIS), 28 
sendo o item 6.9 por ter que voltar para o Conselho Diretor e o item 6.11 por falta de um 29 
retorno da prefeitura e incluindo o item extra pauta 6.12. Assinatura de Acordo de 30 
Cooperação nº 15/2020 com o Instituto Gene de Blumenau, para apoio 31 

institucional ao FastBuilt Experience 2020 (Origem: Presidência). Sem 32 

manifestações, a pauta foi encaminhada para votação e foi aprovada por unanimidade 33 
com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, Franciele, Jaqueline, 34 
Juliana, Mateus, Maurício, Patrícia, Rodrigo e as ausências dos conselheiros Felipe e 35 
Valesca. A Conselheira Fátima explicou, contextualizou e solicitou a inclusão do item 36 
extra pauta 6.13. Manifestação sobre arquivamento da denúncia n º 37 
012020000207983 e a Presidente encaminhou a inclusão para votação, que foi 38 
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, 39 



 

 

Franciele, Jaqueline, Juliana, Mateus, Maurício, Patrícia, Rodrigo e as ausências dos 40 
conselheiros Felipe e Valesca. No item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 108 ª 41 
Plenária Ordinária, sem manifestações, a ata foi encaminhada pela Presidente para 42 
votação e foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, 43 
Fátima, Franciele, Jaqueline, Juliana, Maurício, Patrícia e Rodrigo, a abstenção do 44 
Conselheiro Mateus e as ausências dos conselheiros Felipe e Valesca. No item 5.1. 45 
Comunicado do CEAU, a Coordenadora Daniela Lopes relatou que o Colegiado tratou 46 
nas últimas duas reuniões da seleção da Premiação Honra ao Mérito e para a 47 
preparação da Comemoração de 10 anos do CAU que ocorreria de forma online em 48 
função da pandemia, na comemoração do Dia do Arquiteto do CAU/SC. No item 5. 49 
Apresentação de Comunicados, no item 5.2. Relato dos Coordenadores das 50 
Comissões Ordinárias, no Relato da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina a 51 
Conselheira Franciele citou as principais deliberações da comissão da última reunião e 52 
da realização de uma reunião extraordinária, onde a comissão finalizou a análise de 53 
todos os processos éticos-disciplinares até o ano de dois mil e dezenove. No Relato da 54 
Comissão Ordinária de Ensino e Formação, a Conselheira Jaqueline informou que 55 
foram trinta e oito novos registros em caráter provisório e sessenta e oito em caráter 56 
definitivo no período. Fez um relato do Encontro de Coordenadores e da sua 57 
participação no Seminário de Ensino e Formação do CAU/RS. Falou do projeto para o 58 
ano seguinte de realização de um diagnóstico do ensino em Santa Catarina. Falou da 59 
importância do envolvimento de todas as comissões no projeto CAU nas Escolas. No 60 
Relato da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, o Coordenador Everson 61 
citou que foram homologadas nove solicitações de Registro de Pessoa Jurídica, duas 62 
solicitações de Interrupção de Registro de Pessoa Jurídica e dezesseis solicitações de 63 
Interrupção de Registro Profissional de Pessoa Física. Falou sobre uma nova 64 
regulamentação do CAU/BR sobre os questionamentos sobre atribuições profissionais. 65 
Relatou os principais temas tratados na última reunião de competência da comissão e 66 
os projetos da comissão para o ano seguinte. A Conselheira Patrícia falou sobre a 67 
realização do evento de Inclusão BIM do CAU/SC. A Presidente registrou a chegada da 68 
Conselheira VALESCA MENEZES MARQUES. No Relato da Comissão Ordinária de 69 
Organização, Administração e Finanças, a Conselheira Fátima falou que foi analisada 70 
e aprovada a proposta orçamentária para o ano de 2021. Informou da análise dos 71 
processos de cobrança. No Relato da Comissão Especial Assistência Técnica em 72 
Habitação de Interesse Social, o Assessor Antonio informou que foi realizado o 73 
monitoramento do edital de patrocínio. Informou do andamento do projeto para a 74 
realização da capacitação online e das apresentações de experiências de projetos em 75 
ATHIS. Relatou a realização do evento da CATHIS online. No Relato da Comissão 76 
Especial de Política Urbana e Ambiental, a Conselheira Valesca relatou os trabalhos 77 
ordinários da comissão. Informou da sua participação em um programa de rádio falando 78 
sobre os ODS na Prática. Relatou a participação da Conselheira Jaqueline em uma 79 
Sessão Ordinária de Audiência Pública em São José. Falou do esforço feito para um 80 
alinhamento e acompanhamento dos representantes regionais. Relatou os trabalhos da 81 
Câmaras Temáticas. Informou do planejamento para o ano de dois mil e vinte e um, das 82 
ações da CPUA. No item 5.3. Relato da Presidência, a Presidente informou que sobre 83 
o SICCAU, a maioria das dificuldades já haviam sido solucionadas, mas que ainda 84 
existiriam vários pontos para melhoramento, que estariam sendo encaminhados. 85 
Destacou a importância da dedicação dos funcionários do CAU/SC durante o período 86 
mais turbulento, destacando também a forma que a maioria dos arquitetos lidaram com 87 



 

 

a dificuldade do momento, relatando que o atendimento do CAU/SC no mês de outubro 88 
manteve a nota de nove vírgula seis de aprovação, mesmo com todos os transtornos, 89 
apresentando o quão maduro estaria o atendimento em Santa Catariana. Relatou a 90 
realização do Congresso Brasileiro dos Conselhos Profissionais, onde dois projetos do 91 
CAU/SC foram premiados. Parabenizou os envolvidos no desenvolvimento do projeto 92 
Fundamentos para as Cidades 2030, informando que havia sido premiado pelo 93 
Movimento ODS. Apresentou o lançamento do vídeo referente a Carta dos Arquitetos e 94 
Urbanistas às candidaturas nas eleições municipais e um mapeamento dos candidatos 95 
arquitetos e urbanistas nas eleições municipais 2020. Relatou a participação em uma 96 
oficina no Ministério de Desenvolvimento Regional para o desenvolvimento dos projetos 97 
de Assistência Técnica. Sobre o relatório de Gestão, informou que os gerentes estariam 98 
se dedicando a esse trabalho, explicando que não haveria relato dos gerentes nessa 99 
reunião por esse motivo e que na plenária do mês seguinte seria apresentado o relatório. 100 
A Presidente registrou a chegada do Conselheiro FELIPE BRAIBANTE KASPARY. No 101 
item 6. Ordem do Dia, no item 6.1. Julgamento dos Relatórios e votos dos 102 
Processos Éticos Disciplinares nº 456284/2016 (Relatoria: Conselheira Cláudia 103 
Elisa Poletto), nº 571237/2017 e nº 606800/2017  (Relatoria: Conselheira Rosana 104 
Silveira), nº 518387/2017 e nº 600760/2017 (Relatoria: Conselheira Juliana Córdula 105 
Dreher de Andrade) (Origem: CED), no relato do Processo Ético nº 571237/2017, o 106 
Advogado Cícero orientou como seria o julgamento do processo, uma vez que seria o 107 
primeiro processo realizado em uma reunião online. A Presidente questionou se havia 108 
algum conselheiro que se considerava suspeito ou impedido de julgar o processo nº 109 
571237/2017 e o Conselheiro Rodrigo Althoff declarou-se impedido. A Conselheira 110 
Franciele apresentou o resumo dos autos, fundamentação e o voto da Conselheira 111 
Rosana, relatora do processo, no sentido de aplicação de advertência reservada e multa 112 
no valor de quatro anuidades. A Conselheira Patrícia questionou se havia algum 113 
processo civil referente a mesma falsificação e o Advogado Cícero informou que havia 114 
um inquérito policial e um processo, mas que não teria conhecimento dos 115 
desdobramentos.  A Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado por 116 
unanimidade com os votos dos conselheiros Everson, Patrícia, Jaqueline, Mateus, 117 
Franciele, Juliana, Maurício, Fátima, Valesca e Felipe e o impedimento do Conselheiro 118 
Rodrigo Althoff. No item 6.2. Designação de comissão temporária para análise de 119 
juízo de admissibilidade de denúncias éticas (Origem: CED), a Assessora Isabel 120 
apresentou e contextualizou o item. Os Conselheiros Mateus, Patrícia e Juliana 121 
manifestaram impedimento em participar da comissão para instruir os processos nº 122 
796411/2019 e nº 724941/2019. O Conselheiro Everson questionou o motivo da 123 
formação de uma comissão onde os mandatos dos conselheiros estariam encerrando 124 
em um mês e a Assessora Isabel explicou que seria para adiantar o processo para a 125 
próxima gestão. O Advogado Cícero explicou que também a comissão não poderia 126 
simplesmente tirar de pauta uma denúncia recebida e que o curso normal seria esse. 127 
Os Conselheiros Everson, Jaqueline e Felipe colocaram seus nomes à disposição para 128 
compor a comissão. A Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 129 
plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis 130 
Everson, Patrícia, Jaqueline, Mateus, Franciele, Juliana, Maurício, Fátima e Felipe e as 131 
ausências dos Conselheiros Rodrigo Althoff e Valesca.  O Conselheiro Everson colocou 132 
seu nome para coordenar a comissão e a Conselheira Jaqueline colocou-se à 133 
disposição para ser coordenadora adjunta. A Presidente encaminhou para votação a 134 
proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade com 135 



 

 

os votos favoráveis Everson, Patrícia, Jaqueline, Mateus, Franciele, Juliana, Maurício, 136 
Fátima e Felipe e as ausências dos Conselheiros Rodrigo Althoff e Valesca. No item 137 
6.3. Plano de ação e orçamento do exercício de 2021 (Origem: COAF), a Gerente 138 
Alcenira apresentou e contextualizou o item. A Conselheira Franciele solicitou uma 139 
coluna que comparasse o ano de 2020 antes e depois da pandemia. A Presidente 140 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi 141 
aprovada por unanimidade com os votos favoráveis Everson, Fatima, Franciele, 142 
Jaqueline, Juliana, Maurício, Patrícia, Rodrigo e Valesca, a abstenção do Conselheiro 143 
Mateus e a ausência do Conselheiros Felipe. No item 6.4. Homologação do Resultado 144 
da seleção dos indicados ao Prêmio e Medalha Honra ao Mérito em Arquitetura e 145 
Urbanismo (Origem: CEAU), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. 146 
O Assessor Antonio apresentou os nomes e projetos dos indicados e em seguida 147 
anunciou os selecionados, sendo   na Categoria Contribuição Profissional a Arquiteta e 148 
Urbanista Maria Inês Sugai e Jovem Arquiteto e Urbanista Vinicius Mariot, na 149 
Contribuição honorífica o Centro de Assessoria e Autogestão Popular (C.A.A.P) e na 150 
Contribuição benemérita, o Ateliê Modelo de Arquitetura (AMA-UFSC). A Presidente 151 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi 152 
aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, 153 
Franciele, Jaqueline, Juliana e Valesca, o voto contrário do Conselheiro Mateus, as 154 
abstenções dos Conselheiros Maurício, Patrícia e Rodrigo e a ausência do Conselheiros 155 
Felipe. A Conselheira Patrícia sugeriu que para a próxima premiação houvesse uma 156 
categoria in memoriam. No item 6.5. Minuta de Portaria Normativa que regulamenta 157 
no âmbito do CAU/SC o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais 158 
(Origem: COAF, CD), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. A 159 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, 160 
que foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, 161 
Franciele, Jaqueline, Juliana e Valesca, as abstenções dos conselheiros Mateus, 162 
Maurício e Patrícia e a ausência do Conselheiro Felipe. No item 6.6. Minuta de Portaria 163 
Normativa que altera a Portaria Normativa nº 02/2019 (Origem: COAF), a 164 
Conselheira Fátima apresentou e contextualizou o item, explicando as alterações na 165 
prestação de contas, simplificando os documentos a serem encaminhados. A Assessora 166 
Isabel alertou que o pagamento de diárias era um direito, mas que ele estaria no foco 167 
das fiscalizações, alertando da previsão da comprovação da efetiva necessidade de 168 
cada uma das rubricas. O Conselheiro Everson falou que talvez a maior dificuldade 169 
fosse a comprovação do deslocamento e a Assessora Isabel explicou que talvez fosse 170 
possível propor um ajuste para esse tipo de comprovação. A Presidente sugeriu que o 171 
item voltasse para a COAF para a busca de outras alternativas. A Conselheira Patrícia 172 
defendeu que quanto mais simples fosse o trâmite, melhor seria. A Conselheira Valesca 173 
disse que nunca teve dificuldade na comprovação, explicando que essas normas não 174 
eram do CAU e que era um procedimento referente aos gastos públicos. Disse que era 175 
um procedimento simples que não exigia um aumento de funcionários no momento da 176 
checagem, reforçando a importância de seguir a legislação. O Conselheiro Everson 177 
sugeriu acatar as demais alterações da portaria, excluindo a parte da prestação de 178 
contas e a sugestão foi acatada por todos. A Presidente encaminhou para votação a 179 
ampliação do tempo da reunião por até mais uma hora que foi aprovado por 180 
unanimidade com os votos dos Conselheiros Everson, Fátima, Franciele, Jaqueline, 181 
Juliana, Mateus, Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos conselheiros Felipe e 182 
Maurício. Não havendo consenso com relação aos horários de saída e chegada que 183 



 

 

constavam na portaria, a Presidente sugeriu que fosse acatada apenas a alteração do 184 
Artigo 12 e que as demais considerações fossem encaminhadas para análise da COAF. 185 
A Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, 186 
que foi aprovada por maioria com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, 187 
Franciele, Jaqueline, Juliana, Patrícia e Valesca, a abstenção do conselheiro Mateus e 188 
as ausências dos Conselheiros Felipe, Maurício e Rodrigo. No item 6.7. Consulta ao 189 
CAU/BR quanto à possibilidade de substituição das horas aula destinadas a 190 
atividades práticas por horas de estágio em empresa, nos termos da Deliberação 191 
CEF-CAU/SC nº 67/2020 (Origem: CEF), a Arquiteta Marina apresentou e 192 
contextualizou o item. A Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 193 
plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos 194 
conselheiros Everson, Fátima, Jaqueline, Juliana, Patrícia e Valesca, as abstenções dos 195 
Conselheiros Franciele e Mateus e as ausências dos Conselheiros Felipe, Maurício e 196 
Rodrigo. A Presidente precisou se ausentar da reunião por alguns instantes e o Vice-197 
Presidente assumiu a condução da reunião. No item 6.8. Solicitação ao CAU/BR de 198 
manifestação sobre o conteúdo da ementa e sobre a tese de inconstitucionalidade 199 
fixada no recurso extraordinário nº 647.885, julgado em regime de repercussão 200 
geral, nos termos da Deliberação CEP-CAU/SC nº 108/2020 (Origem: CEP), a 201 
Assessora Isabel apresentou e contextualizou o item. O Conselheiro Mateus informou 202 
que teria que se ausentar e deixou a reunião. O Vice-Presidente encaminhou para 203 
votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por 204 
unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Fátima, Franciele, Jaqueline, 205 
Juliana, Patrícia e Valesca e as ausências dos Conselheiros Daniela, Felipe, Mateus, 206 
Maurício e Rodrigo. A Presidente retornou a reunião. No item 6.10. Assinatura de 207 
Acordo de Cooperação com a Fundação Hermann Hering para apoio institucional 208 
(Origem: Conselho Diretor), a Gerente Alcenira apresentou e contextualizou o item. A 209 
Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, 210 
que foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, 211 
Fátima, Franciele, Jaqueline, Juliana, Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos 212 
Conselheiros Felipe, Mateus e Maurício. No item 6.12. Assinatura de Acordo de 213 
Cooperação nº 15/2020 com o Instituto Gene de Blumenau, para apoio 214 
institucional ao FastBuilt Experience 2020 (Origem: Presidência), a Gerente 215 
Alcenira apresentou e contextualizou o item. A Presidente encaminhou para votação a 216 
proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade com 217 
os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, Franciele, Jaqueline, Juliana, 218 
Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos Conselheiros Felipe, Mateus e Maurício. 219 
No item 6.13. Manifestação sobre arquivamento da denúncia n º 012020000207983, 220 
as Conselheiras Valesca e Fátima apresentaram e contextualizaram o item. A 221 
Conselheira Jaqueline disse que achava temerário aprovar um texto na plenária, 222 
sugerindo aprovar um encaminhamento onde o documento seria aprovado ad 223 
referendum.  A Presidente encaminhou para votação o mérito da construção de uma 224 
manifestação sobre a Restauração do Centro Histórico de São José pela CPUA, que foi 225 
aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Fátima, Franciele, 226 
Jaqueline, Juliana, Patrícia, Rodrigo e Valesca e as ausências dos Conselheiros Felipe, 227 
Mateus e Maurício. No item 7. Comunicações dos Conselheiros e assuntos de 228 
interesse geral, a Conselheira Jaqueline lembrou da sugestão de que os próximos 229 
conselheiros fossem convidados a participar das próximas reuniões das comissões e a 230 
Gerente Alcenira explicou como estaria sendo o processo de transição da gestão, 231 



 

 

informando que incluiria o convite aos futuros conselheiros para participarem das 232 
próximas reuniões. O Assessor Antonio convidou todos a participarem do evento de BIM 233 
na semana seguinte. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou encerrada 234 
a reunião às dezessete horas e doze minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres 235 
de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as 236 
suas páginas e, ao final, assinada por mim e pela Presidente para que reproduza os 237 
efeitos legais. 238 
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Secretária do CAU/SC 

 


