
 

 

Ata da Reunião Plenária Ordinária nº 114 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia nove de abril do ano de 
dois mil e vinte e um, on-line, através da 
plataforma Zoom.  
 
 

Às oito horas e sete minutos do dia nove de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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 quatorze. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista PATRICIA 4 
FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e 5 
Urbanistas CLÁUDIA ELISA POLETTO, DALANA DE MATOS VIANNA, DOUGLAS 6 
GOULART VIRGÍLIO, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, FELIPE BRAIBANTE KASPARY, 7 
FRANCISCO RICARDO KLEIN, GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO, HENRIQUE 8 
RAFAEL DE LIMA, SILVYA HELENA CAPRARIO, VALESCA MENEZES MARQUES, 9 
os suplentes de conselheiro ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN, 10 
DOUGLAS GOULART VIRGÍLIO, EDUARDA FARINA, JULIANA CÓRDULA 11 
DREHER DE ANDRADE  os empregados do CAU/SC, o Gerente Geral JAIME 12 
TEIXEIRA CHAVES, a Assessora Especial LARISSA MILIOLLI, a coordenadora de RH, 13 
HELLEN PATRÍCIO, representando a Gerência Administrativa Financeira, a Arquiteta 14 
MELINA MARCONDES, a Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE SOUZA 15 
SPENGLER, a Assessora Jurídica ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, os Advogados 16 
CÍCERO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR e ISABELA SOUZA BORBA, a supervisora de 17 
atendimento NAYANA MARIA DE OLIVEIRA e a Secretária  TATIANA MOREIRA 18 
FERES DE MELO. Ressaltam- se as ausências justificadas dos conselheiros CAMILA 19 
GONÇALVES ABAD, ELIANE DE QUEIROZ GOMES CASTRO, MAURÍCIO ANDRÉ 20 
GIUSTI e CARLA LUIZA SCHONS. Após a verificação e constatação da existência de 21 
quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar 22 
os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Após a execução do hino 23 
nacional, a Presidente apresentou a pauta da reunião, informando que o Item 6.4 – 24 
memorando de entendimento CAU/SC e BIM Fórum Brasil não será discutido em função 25 
de a documentação não estar pronta. Apenas com um questionamento de entendimento 26 
demandado pela conselheira Fárida e respondido pela presidente sobre o item de pauta 27 
apresentação do relatório voto sobre as Câmaras Temáticas, a pauta foi encaminhada 28 
para votação e foi aprovada com 13 votos favoráveis dos conselheiros ANA CARINA 29 
LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN, CLÁUDIA ELISA POLETTO, DALANA DE MATOS 30 
VIANNA, DOUGLAS GOULART VIRGÍLIO, EDUARDA FARINA, FÁRIDA MIRANY DE 31 
MIRA, FELIPE BRAIBANTE KASPARY, FRANCISCO RICARDO KLEIN, GOGLIARDO 32 
VIEIRA MARAGNO, HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JULIANA CÓRDULA DREHER DE 33 
ANDRADE, SILVYA HELENA CAPRARIO, VALESCA MENEZES MARQUES e 3 34 
ausências dos conselheiros JANETE SUELI KRUEGER, RODRIGO ALTHOFF 35 
MEDEIROS e ROSANA SILVEIRA . No item 4. Discussão e Aprovação de Ata da 36 
113ª Plenária Ordinária, a Conselheira Valesca apresentou previamente uma 37 
solicitação de alteração na ordem de algumas palavras, transcritas de sua manifestação, 38 
o que foi feito pela secretaria e aprovado pela requerente. Também fez solicitação de 39 
correção de texto transcrito da fala da presidente pela conselheira Fárida. A Presidente 40 
questionou a Secretaria se a fala estava transcrita de acordo, o que foi confirmado. A 41 



 

 

presidente determinou que fosse mantido o texto original. Sem mais manifestações, a 42 
ata foi encaminhada para votação e foi aprovada por maioria com 9 votos favoráveis 43 
dos conselheiros ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN, FELIPE 44 
BRAIBANTE KASPARY, FRANCISCO RICARDO KLEIN, GOGLIARDO VIEIRA 45 
MARAGNO, HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, ROSANA SILVEIRA, SILVYA HELENA 46 
CAPRARIO e VALESCA MENEZES MARQUES,  1 voto desfavorável da conselheira 47 

FÁRIDA MIRANY DE MIRA, 4 abstenções dos conselheiros CLÁUDIA ELISA 48 

POLETTO, DOUGLAS GOULART VIRGÍLIO, EDUARDA FARINA e JULIANA 49 
CÓRDULA DREHER DE ANDRADE, e 2 ausências dos conselheiros JANETE SUELI 50 
KRUEGER e RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS. A Presidente registrou a chegada das 51 
Conselheiras ROSANA SILVEIRA e JANETE SUELI KRUEGER. No item 5. 52 
Comunicados, a Presidente explicou que o tempo de fala de cada relato estaria limitado 53 
a cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, conforme o artigo 47 do Regimento Interno 54 
do CAU/SC. No item 5.1. Comunicado do CEAU, o Coordenador Luiz Alberto, por não 55 
estar presente no momento, foi adiado na pauta. No item 5.2. Relato dos 56 
Coordenadores das Comissões Ordinárias, no Relato da Comissão Ordinária de 57 
Ética e Disciplina, a Conselheira Rosana informou que foram realizados os ritos 58 
processuais da comissão, foi apresentada a terceira etapa sobre os principais aspectos 59 
dos processos éticos disciplinares. Foi discutido e pedido uma consulta à Assessoria 60 
Jurídica sobre os processos éticos por inadimplência. A Presidente registrou a chegada 61 
do Conselheiro RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS. No Relato da Comissão Ordinária 62 
de Ensino e Formação, o coordenador Gogliardo informou sobre as homologações de 63 
registros e inclusão de título de Engenharia de Segurança do Trabalho. Citou a 64 
discussão sobre a duas denúncias em relação a cursos 100% EaD. Sobre o 65 
planejamento, relatou que foram feitas adequações no planejamento e distribuição de 66 
tarefas para otimizar os trabalhos da comissão.  Ressaltou o contato feito por e-mail 67 
pelo egresso do curso EaD da IES de Minas Gerais, cujo registro o CAU/SC não poderia 68 
proceder considerando a instituição não estar inserida ainda no SICCAU, o que 69 
tecnicamente impede a sua tramitação. Comentou que foi feito pedido de orientação ao 70 
CAU/BR de como proceder partir destes casos, e que este pedido tinha sido arquivado 71 
na CEF-CAU/BR, sem a devida resposta ao CAU/SC. A presidente, então, passou a 72 
palavra, a pedido, ao conselheiro Rodrigo Althoff que, complementando a fala do 73 
coordenador da comissão, comentou sobre a atualização do projeto CAU nas Escolas 74 
e que já no mês de abril poderão ter as palestras efetivamente sendo realizadas nas 75 
universidades. No Relato da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, a 76 
Conselheira Dalana informou que em razão da ausência da coordenadora Eliane, 77 
comentaria sobre o andamento da comissão. Informou que na última reunião foram 78 
feitas as homologações de rotina. Foi feita também uma discussão sobre a revisão do 79 
planejamento. Ressaltou que temas discutidos como o “futuro da profissão” e o 80 
“acolhimento dos novos profissionais” tem conexão com o projeto CAU nas Escolas. 81 
Informou que foi tratado sobre redes de apoio para estes profissionais, sobre salário 82 
mínimo profissional, sobre a repetição do projeto da Semana do Exercício Profissional, 83 
com uma repaginação para 2021. Também comentou sobre a comunicação para 84 
difundir na comunidade de arquitetos alguns documentos relevantes como a importância 85 
do RRT e do RDA. Informou que a reunião extraordinária que havia sido marcada 86 
acabou sendo cancelada por motivos de saúde da coordenadora, mas que seria 87 
retomada para discussão destes projetos. Comentou sobre as discussões decorrentes 88 
de demandas para a comissão sobre atribuição profissional. Uma delas foi a execução 89 



 

 

de drenagem urbana, cujo estudo seria feito pela coordenadora Eliane e seria trazida 90 
uma fundamentação na próxima reunião. Também foi discutida a importância de constar 91 
no campo das observações do RRT o nome dos profissionais responsáveis pelos 92 
projetos complementares. Foi discutido a aplicabilidade do salário mínimo para os 93 
profissionais empregados/funcionários públicos e que este assunto transcende a CEP 94 
e deve ser colocado em discussão na Plenária do CAU/SC. Comentou a participação 95 
da Arquiteta Fiscal Mayara, informando aos conselheiros sobre como é feito o processo 96 
de infração por exercício ilegal da profissão, trazendo “cases” de processos bem-97 
sucedidos. O gerente geral Jaime informou a presença do coordenador do CEAU, Luiz 98 
Alberto Souza e da conselheira federal Daniela Sarmento. No Relato da Comissão 99 
Ordinária de Organização, Administração e Finanças, o coordenador Francisco 100 
relatou que foram duas reuniões neste período e que o andamento foi bastante 101 
produtivo. Informou que foi enviada ao CAU/BR uma solicitação de verificação de 102 
possibilidade de parcelamento da anuidade em 12 (doze) parcelas, com o intuito de 103 
reduzir os custos mensais dos profissionais. Também foi requerido ao CAU/BR a 104 
reabertura do assunto da devolução dos pagamentos de anuidades feitas a maior. 105 
Ressaltou os custos necessários para a devolução, como PIX ou TED, que são 106 
cobrados pelo banco. Comentou que a devolução poderia ser a partir de um projeto 107 
como conta corrente, com RRT’s pré-pagos, onde agilizaria a emissão de cópia de RRT 108 
com a informação de válido.  Apresentou o tema para o Edital de Patrocínio institucional 109 
da COAF, que é “Arquitetura e Urbanismo em tempos de Pandemia: atuação 110 
profissional, democratização e qualidade de vida”. A conselheira Cláudia Poletto 111 
solicitou a palavra, questionando sobre como está acontecendo a divulgação e 112 
publicidade dos trâmites da devolução dos valores de anuidades pagos a maior. 113 
Também comentou que deveria se ter a opção do crédito ou da devolução. No Relato 114 
da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a coordenadora Janete 115 
relatou a indicação dos representantes regionais realizadas no último mês. Comentou 116 
que o CAU/SC está com um número significativo de profissionais solicitando a 117 
participação em revisão de plano diretor ou conselhos de pessoas com deficiência, etc. 118 
Apesar da situação de reuniões online, está ocorrendo uma renovação ou mesmo 119 
pessoas que já participavam, estão solicitando seu retorno. Foi discutido o projeto de lei 120 
complementar 1837/2021, que trata do conselho das cidades de Florianópolis. 121 
Comentou que o assunto está tramitando de forma complicada na Câmara de 122 
Vereadores, no conselho da cidade, etc. Foi solicitada a opinião do CAU/SC, 123 
manifestação que foi enviada via e-mail. A partir daí as discussões internas no conselho 124 
da cidade se aprofundou, com a presença de pessoas físicas e outras entidades. O 125 
CAU/SC, por sua vez, está acompanhando para uma futura manifestação a respeito. 126 
Com relação ao planejamento 2021, foi discutido sobre o concurso de fotografia, 127 
adequando os valores destinados. Foram discutidos os relatórios das Câmaras 128 
Temáticas, avaliados positivamente pela comissão, comentando sobre os resultados 129 
entregues pelas mesmas. Também relatou sobre o evento de 20 anos do estatuto da 130 
cidade, em parceria com o Ministério Público, e que estão aguardando retorno deles 131 
para confirmação de uma reunião sobre o assunto. Comentou sobre ofício enviado às 132 
prefeituras sobre a reestruturação da SUDEF, em Florianópolis, e que estão também 133 
aguardando retorno. Relatou convite recebido para participação nos planos diretores 134 
com o CAU/PR, e que estão aguardando retorno. Comentou sobre a parceria com o 135 
Museu Histórico de Santa Catarina – Cadernos Arquitetônicos e que o projeto foi 136 
reapresentado e discutido, mas estão aguardando retorno da entidade, assim como 137 



 

 

retorno da UFSC com relação ao projeto Plataforma e Ecossistemas das Cidades. 138 
Relatou que estão tendo dificuldades nos encaminhamentos dos projetos em função de 139 
que os encontros virtuais acabam por atrasar muito as definições. Conselheiro Rodrigo 140 
Althoff pediu a palavra para complementar a fala da coordenadora e ressaltou a boa 141 
condução que a conselheira Janete, coordenadora da comissão, tem dado neste início 142 
de mandato, aproveitando coisas positivas já realizadas e procurando inovar também. 143 
No Relato da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitação de Interesse 144 
Social, o coordenador adjunto Felipe Kaspary iniciou comentando sobre sua 145 
participação como representante no Conselho Municipal de Habitação de Balneário 146 
Camboriú, relatando que teve uma impressão muito positiva do encontro e que poderá 147 
vir a fazer um trabalho bem interessante como representante do CAU/SC. Destacou que 148 
a conselheira Cláudia também está com uma cadeira no conselho, representando o 149 
SASC, o que proporciona uma boa representatividade do CAU/SC naquele conselho. 150 
Ressaltou que junto com eles estão a OAB, e com a suplência ficou o IAB. Informou que 151 
a comissão realizou duas reuniões neste período e destacou como principais assuntos 152 
a revisão do planejamento financeiro, onde foram mantidos todos os projetos, incluindo 153 
agora um concurso público de projetos com a temática da ATHIS.  Comentou sobre o 154 
curso de especialização em ATHIS, que está sendo estudada a forma de 155 
operacionalização. Informou que a comissão evoluiu na aprovação dos blocos de vídeos 156 
para a capacitação online de ATHIS, inclusive com reuniões com os integrantes do 157 
escritório URBE. Destacou o planejamento de ações para 2021 da CATHIS, tendo sido 158 
já aprovados os projetos da Capacitação da ATHIS online, Acordos de Cooperação 159 
Técnica, o curso de especialização em ATHIS voltado aos povos tradicionais, a Câmara 160 
Temática de ATHIS, o livro de experiências em ATHIS de Santa Catarina, o edital de 161 
patrocínio, a reedição do PEI-ATHIS e o concurso público de projetos para estudantes 162 
no âmbito da ATHIS. A conselheira Cláudia pediu a palavra e citou que a forma jurídica 163 
de se viabilizar o projeto da Especialização em ATHIS ainda está sendo estudada 164 
ressaltou a importância acontecer o curso de especialização, com vistas a uma 165 
residência em arquitetura e urbanismo junto a uma universidade pública, federal ou 166 
estadual. Frisou que não se teria o montante todo para o projeto apresentado pela 167 
UFSC, e que a comissão não foi unânime no sentido da destinação dos valores a esse 168 
projeto. Trouxe o exemplo do projeto na Universidade da Bahia, onde aconteceram 169 
nucleações em 5 estados brasileiros com o tema residência e que Santa Catarina pode 170 
ter um desses cursos implantados pela UFSC, que pede o apoio do CAU. Relata que 171 
como a comissão (CATHIS) não teria os valores citados no projeto, poderia ser 172 
desenvolvido com a ajuda de outras comissões, como a CEF ou mesmo como projeto 173 
especial do CAU, que poderia ser viabilizado com valores “parados”, como os 174 
destinados a nova sede, por exemplo. O Conselheiro Rodrigo Althoff, pediu a palavra e 175 
questionou a presidência sobre o rito da reunião, visto que gostaria de ter espaço para 176 
comentário no momento da explanação do assunto e não no final da reunião. A 177 
presidente Patrícia explicou que o rito está definido e que as considerações dos 178 
conselheiros teriam o espaço no momento dos comunicados dos conselheiros, mas que 179 
essa alteração poderia ser discutida em outro momento. o que foi acatado pelo 180 
conselheiro Rodrigo.  A presidente confirmou a presença do Arquiteto e Urbanista Luiz 181 
Alberto Souza, presidente do IAB e coordenador do CEAU/SC, retomando o item de 182 
pauta 5.1 para os comunicados do colegiado. No item 5.1. Comunicado do CEAU, o 183 
Coordenador Luiz Alberto comentou que não houve reunião do CEAU neste período 184 
desde a última plenária, não tendo relatos oficiais a serem feitos, mas comentou sobre 185 



 

 

a importância das parcerias entre as entidades, tanto nas questões da atuação 186 
profissional, quanto na melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras, como a 187 
ATHIS e planos diretores. Citou que a estratégia do CEAU este ano, mesmo com o 188 
formato online que não possibilita uma agilidade adequada, seria a parceria com o CAU. 189 
Comentou que o CEAU deveria estar nas discussões dos principais temas dentro do 190 
CAU, para que se possa traçar estratégias uniformizadas entre CAU e entidades. 191 
Comentou sobre os recursos destinados à sede própria, assunto que deve ser revisto e 192 
reanalisado em função da nova realidade. No item 5.3. Relato da Presidência, a 193 
Presidente iniciou comentando sobre a questão da devolução de valores das anuidades 194 
pagos a maior. Relatou que no Fórum de Presidentes existiria a intenção de se 195 
institucionalizar o encontro, visto que hoje ele acontece de modo informal. Comentou da 196 
participação e interesse da direção nacional, que teve a participação da presidente 197 
Nádia do CAU/BR buscando entender as demandas regionais. Informou que participa 198 
de um grupo de mercado e relações internacionais, onde se discutiu ações de âmbito 199 
nacional para unir esforços entre os CAU/UF e unificação de experiências. Ressaltou o 200 
diagnóstico realizado pelo projeto da CEP e que pautará o planejamento estratégico do 201 
CAU. Comentou da questão da nova sede e que o assunto deverá voltar após a 202 
normalização da situação da Pandemia. Informou que será retomado o projeto Papo de 203 
Arquiteto, com um novo formato e aproveitando o espaço necessário às reestruturações 204 
das comissões na nova gestão. No item 5.4. Relato da Conselheira Federal, a 205 
conselheira Daniela Sarmento informou de uma reunião com o deputado federal Fruet 206 
sobre a questão do Patrimônio Histórico, ressaltando a importância dos 207 
desdobramentos nas legislações relativas ao tema. Comentou sobre reuniões e 208 
discussões sobre projetos e construção de cidades incluindo a pauta das mulheres, 209 
tendo como resultado uma cartilha de orientação aos prefeitos neste sentido. Informou 210 
sobre o evento do ciclo de debates que acontecerá na sequência, ciclo este lançado 211 
pelo CAU/SC e retomado em âmbito nacional. Ressaltou o Encontro Nacional das 212 
CPUAs para discussão da resolução 64. Com relação à CPFI, informa que o CAU/BR 213 
está trabalhando para avaliação do caso dos ressarcimentos e está alinhado com o 214 
entendimento de alguns CAU/UF pela modernização das formas de pagamento e 215 
sistematizações de créditos. Com a normalização das demandas dos módulos de RRT 216 
do SICCAU, é possível demandar novas questões, como a viabilização de créditos, por 217 
exemplo, mas com previsão para o segundo semestre. Informou que o CAU 218 
Compartilha, como plataforma colaborativa entre os CAU/UF estará sendo 219 
implementada em breve. Comentou sobre a implementação das Câmaras Temáticas 220 
em alguns estados, inclusive em nível nacional, pelo CAU/BR. No item 6. Ordem do 221 
Dia, a Presidente explicou que estaria limitado duas manifestações de até três minutos 222 
cada para cada matéria, conforme art. 54, III, do Regimento Interno do CAU/SC. No item 223 
6.1. Projeto câmaras temáticas do CAU/SC (origem: CD/CAU/SC) com 224 
apresentação de relatório e voto de vista da conselheira Fárida Mirany de Mira, a 225 
Presidente apresentou a minuta de deliberação da proposta do Conselho Diretor. Na 226 
sequência a conselheira Fárida apresentou o seu Relatório e Voto de vistas ao projeto 227 
da CTs. O conselheiro Rodrigo Athoff pediu a palavra e, argumentando, pediu vista 228 
também ao projeto. Após o pedido de vista ser concedido o assunto então foi retirado 229 
de pauta. No item 6.2. Acordo de cooperação CAU/SC e JUCESC (origem: CD-230 
CAU/SC), a Presidente apresentou o item, lendo a minuta do Acordo de Cooperação. O 231 
gerente geral, Jaime, sugeriu que a Assessora Jurídica Isabel fizesse uma breve 232 
explanação do plano de trabalho, com relação aos dados compartilhados entre a Jucesc 233 



 

 

e o CAU/SC, o que foi feio. Sem registro de manifestações, a matéria foi encaminhada 234 
para votação e foi aprovada por unanimidade com os votos favoráveis dos conselheiros 235 
ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN, CLÁUDIA ELISA POLETTO, 236 
DALANA DE MATOS VIANNA, DOUGLAS GOULART VIRGÍLIO, EDUARDA FARINA, 237 
FÁRIDA MIRANY DE MIRA, FELIPE BRAIBANTE KASPARY, FRANCISCO RICARDO 238 
KLEIN, GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO, HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JANETE 239 
SUELI KRUEGER, JULIANA CÓRDULA DREHER DE ANDRADE, RODRIGO 240 
ALTHOFF MEDEIROS, ROSANA SILVEIRA, SILVYA HELENA CAPRARIO e 241 
VALESCA MENEZES MARQUES. No item 6.3. Interpretação sobre as condições de 242 
temporalidade de registro de responsabilidade técnica quando houver a 243 
associação dos grupos “projeto” e “atividades especiais” (origem: CEP-CAU/SC), 244 
a Arquiteta Analista Melina Marcondes fez uma introdução explicando tecnicamente do 245 
que se tratava a matéria em discussão, informando que em função da alteração da 246 
resolução CAU/BR 91, pela resolução CAU/BR 184/2021. Explicou as razões dos 247 
entendimentos das temporalidades dos grupos Projeto e Atividades Especiais, que 248 
resultou na proposta CEP-CAU/SC. Após a leitura do texto a matéria colocada em 249 
votação. Sem manifestações a deliberação foi aprovada por unanimidade com os votos 250 
favoráveis dos conselheiros ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN, 251 
CLÁUDIA ELISA POLETTO, DALANA DE MATOS VIANNA, DOUGLAS GOULART 252 
VIRGÍLIO, EDUARDA FARINA, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, FELIPE BRAIBANTE 253 
KASPARY, FRANCISCO RICARDO KLEIN, GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO, 254 
HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JANETE SUELI KRUEGER, JULIANA CÓRDULA 255 
DREHER DE ANDRADE, RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, ROSANA SILVEIRA, 256 
SILVYA HELENA CAPRARIO e VALESCA MENEZES MARQUES. A presidente 257 
Patrícia sugeriu uma pausa, que foi realizada. No retorno do intervalo, a presidente 258 
solicitou à Assessora Jurídica, Dra. Isabel, que se manifestasse acerca do rito de pedido 259 
de vista, a fim de esclarecer ao plenário. No item 7. Comunicados dos conselheiros, 260 
a Conselheira Dalana reforçou a importância do conselho de representar efetivamente 261 
a classe e que seria importante o respeito mútuo em momentos como a plenária e que 262 
a participação nos eventos do próprio CAU deveria ser uma constante por parte dos 263 
conselheiros. Ressaltou que seria importante o respeito ao aprendizado dos novos 264 
conselheiros e no entendimento de todos os projetos. Ressaltou também que seria nos 265 
pequenos passos e bons exemplos que o conselho será um conselho respeitado pela 266 
classe. A conselheira Silvya comentou que se deve aguardar o retorno do conselheiro 267 
Rodrigo quanto ao pedido de vistas do projeto das Câmaras Temáticas. Ressaltou que 268 
isso deve trazer contribuições positivas ao projeto, que é importante e reafirmou essa 269 
importância tendo em vista ter sido coordenadora de uma das Câmaras. Trouxe também 270 
a informação que nesta data estariam sendo retomadas as reuniões da Rede de 271 
Controle, onde se terá a participação do conselheiro Beto Gebara. Também informou 272 
que foram retomadas as reuniões do SC Acessível, que terão dois eixos: acessibilidade 273 
espacial e comunicação, inclusive com a presença do MP. Reforçou, também, um 274 
pedido para que os conselheiros coloquem em prática os diversos projetos já aprovados 275 
na última gestão e reanalisados neste início de nova gestão. O conselheiro Rodrigo 276 
Althoff se manifestou a favor das discussões durante a plenária. Comentou sobre a 277 
importância da rápida implantação do “RRT pré-pago”. Também enfatizou que não 278 
entende porque o CAU deveria investir recursos na implantação de um curso em uma 279 
universidade. A conselheira Gabriela Grisa reforçou o comentário da conselheira 280 
Dalana no sentido do respeito e consideração entre todos os conselheiros e com os 281 



 

 

arquitetos do estado de Santa Catarina. Falou da situação da pandemia da COVID-19, 282 
tendo em vista o acometimento de alguns colegas, inclusive conselheiros. Ressaltou a 283 
importância de se ter uma comunicação assertiva com relação aos protocolos de 284 
segurança no âmbito da atuação profissional. O conselheiro Francisco reforçou o 285 
pedido aos demais conselheiros no sentido de tornar mais desburocratizada e célere a 286 
emissão do RRT. A pedido da conselheira Dalana, a presidente Patrícia Herden 287 
reforçou o compromisso do conselho com relação aos protocolos de segurança para a 288 
pandemia, tanto no que diz respeito ao quadro de funcionários quanto aos próprios 289 
conselheiros, e que já foram feitas postagens pela comunicação neste sentido, mas 290 
seria interessante que os conselheiros pudessem ajudar com pautas relativas ao 291 
assunto e colaborar com a comunicação. A conselheira Fárida pediu que o regimento 292 
seja seguido à risca e que todos façam a leitura do mesmo e que, não obstante existam 293 
interpretações individuais e divergências, não pode deixar de tentar segui-lo. Comentou, 294 
na sequência, que, inclusive o horário da plenária poderia ter sido discutido entre os 295 
conselheiros antes de alterá-lo. O presidente do IAB, Arq Luiz Alberto, comentou que 296 
o regimento deveria ser balizador e não determinante, para que se tenha uma diretriz 297 
de conduta, mas sem “engessar” o conselho e as pautas e ter celeridade e serenidade 298 
para manter-se as discussões sempre produtivas. O conselheiro Rodrigo, retomando a 299 
palavra, comentou que o CEAU deve ser um parceiro importante na questão das 300 
Câmaras Temáticas, e que o pedido de vistas normalmente encerra as discussões, em 301 
qualquer tipo de plenária. No item 8. Apresentação das áreas internas do CAU, no 302 
item 8.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, a coordenadora de RH, 303 
Helen Patrício, apresentou os dados do mês de março com relação a gestão de pessoas 304 
e fez um relato sobre compras, contratos e licitações. Apresentou os resultados da 305 
gestão financeira do mês anterior. Comentou sobre a conclusão do relatório de gestão 306 
ao TCU de 2020, que foram iniciadas as manutenções na sede, notadamente no sistema 307 
de ar-condicionado e que foram organizados os itens de higiene e segurança contra a 308 
COVID na sede. Falou sobre os reflexos do cancelamento do reajuste nos boletos do 309 
ano de dois mil e vinte e um para o CAU/SC, deixando os detalhes a cargo do Gerente 310 
Geral, Jaime Teixeira, que comentou sobre a perda de arrecadação e as dificuldades 311 
técnicas para a devolução dos recursos. No item 8.2. Relato da Gerência Técnica, foi 312 
apresentada a nova gerente técnica, Arq e Urb Marina lameiras, que fez a apresentação 313 
os dados da gerência e do atendimento do mês de março. No item 8.3. Relato da 314 
Assessoria Especial, a Assessora Larissa apresentou as informações sobre a 315 
assessoria, do CAU/SC do mês de março, especificamente sobre a pesquisa sobre os 316 
temas de interesse dos Arquitetos de Santa Catarina, os quais votaram por grau de 317 
interesse. No item 8.4. Relato da Gerência Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou 318 
os dados e atividades da fiscalização do mês de março e os dados acumulados do ano. 319 
Em função do horário, a presidente Patrícia questionou ao plenário se a reunião poderia 320 
seguir mais alguns minutos, já que a pauta estaria já quase encerrada. Sendo aprovada 321 
a continuação, no Item 8.5. Relato da Assessoria Especial – Comunicação, a 322 
assessora Larissa comentou sobre os números de acessos das diversas plataformas 323 
digitais do CAU/SC.  A pedido da presidente Patrícia Herden, o coordenador de TI. 324 
Wilson Jr explanou sobre as dificuldades apresentadas com todos os sistemas do CAU, 325 
tanto SICCAU quanto outras plataformas, como a de mailing, por exemplo. A 326 
conselheira Valesca questionou porque não foi utilizada outras formas de comunicação, 327 
no caso de envio da pesquisa, por exemplo, já que a plataforma de mailing estava com 328 
problemas. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião 329 



 

 

às doze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Fernando Volkmer, Assistente 330 
administrativo do CAU/SC, em substituição à Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária 331 
do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao 332 
final, assinada por mim e pela Presidente para que reproduza os efeitos legais. 333 
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