
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 119 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia dez de setembro do ano de 
dois mil e vinte e um, on-line, através da 
plataforma Zoom.  
 
 

Às nove horas e doze minutos do dia dez de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 1 
de 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 dezenove. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista PATRICIA 4 
FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e 5 
Urbanistas FÁRIDA MIRANY DE MIRA, FELIPE BRAIBANTE KASPARY,  6 
GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO, HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JANETE SUELI 7 
KRUEGER, RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS e SILVYA HELENA CAPRARIO, as 8 
suplentes de conselheiro, Arquitetas e Urbanistas ANA CARINA LOPES DE SOUZA 9 
ZIMMERMANN, CARLA CINTIA BACK e GABRIELA FERNANDA GRISA, os 10 
empregados do CAU/SC, o Gerente Geral JAIME TEIXEIRA CHAVES, o Assessor 11 
Especial PERY SEGALA, o Gerente Administrativo Financeiro FILIPE LIMA 12 
ROCKENBACH, a Gerente Técnica MARINA LAMEIRAS, a Gerente de Fiscalização 13 
MAYARA REGINA DE SOUZA SPENGLER, a Assessora Jurídica ISABEL LEAL 14 
MARCON LEONETTI, o Advogado CÍCERO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR, o 15 
Assistente Administrativo FERNANDO VOLKMER e a secretária TATIANA MOREIRA 16 
FERES DE MELO. Ressaltam- se as ausências justificadas dos conselheiros, Arquitetos 17 
e Urbanistas CAMILA GONÇALVES ABAD, CARLA LUIZA SCHONS, EDUARDA 18 
FARINA, ELIANE DE QUEIROZ GOMES CASTRO, MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, 19 
ROSANA SILVEIRA e VALESCA MENEZES MARQUES e da Conselheira Federal 20 
DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO. Após a verificação e constatação da 21 
existência de quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, esclareceu o 22 
funcionamento do chat da reunião e lembrou da importância se identificar antes de 23 
qualquer contribuição. Após a execução do hino nacional, a Presidente apresentou a 24 
pauta da reunião que, sem manifestações, foi encaminhada para votação e aprovada 25 
por unanimidade dos presentes com os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina, 26 
Carla Back, Fárida, Felipe, Gabriela Grisa, Gogliardo, Henrique, Janete, Rodrigo e 27 
Silvya e as ausências dos conselheiros Douglas, Francisco, Gabriela Tondo, Juliana e 28 
Kelly. A Presidente registrou a chegada do Conselheiro DOUGLAS GOULART 29 
VIRGILIO. No item 4. Discussão e Aprovação da ata da 118ª Reunião Plenária 30 
Ordinária, sem manifestações, a Presidente informou que não houve solicitação prévia 31 
de alterações e encaminhou a ata para votação que foi aprovada por unanimidade dos 32 
presentes com os votos favoráveis dos Ana Carina, Carla Back, Douglas, Fárida, Felipe, 33 
Gabriela Grisa, Gogliardo, Henrique, Janete, Rodrigo e Silvya e as ausências dos 34 
conselheiros Francisco, Gabriela Tondo, Juliana e Kelly. No item 5. Comunicados, a 35 
Presidente explicou que o tempo de fala de cada relato estaria limitado a cinco minutos, 36 
prorrogáveis por mais cinco, conforme o artigo 47 do Regimento Interno do CAU/SC. No 37 
item 5.2. Relato dos Coordenadores das Comissões Ordinárias, no Relato da 38 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a coordenadora Janete informou 39 
as indicações dos representantes regionais realizadas no último mês. Informou que 40 
estava sendo organizado um encontro dos representantes regionais para orientações 41 
quanto a essas representações. Falou que foi realizada uma discussão sobre o registro 42 
de imóveis nas prefeituras e sobre as propostas de alterações na legislação dos 43 



 

 

municípios de Florianópolis e São José. Informou de uma reunião com o Museu 44 
Histórico de Santa Catarina e que foi definido pelo não envio de um ofício para Brasília 45 
sobre o enquadramento dos arquitetos e urbanistas no MEI. Falou que estaria sendo 46 
estudada a retomada das Câmaras Temáticas e relatou a participação nos eventos do 47 
último mês. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, o Coordenador 48 
Gogliardo informou de uma mudança de procedimentos no registro dos egressos. 49 
Explicou alguns pontos sobre a organização da Premiação Estudantil e fez um relato 50 
sobre o Encontro de Coordenadores. Explicou sobre os itens da comissão pautados na 51 
presente reunião plenária. No Relato da Comissão Especial Assistência Técnica em 52 
Habitação de Interesse Social, o Conselheiro Felipe informou da substituição do 53 
representante do CAU/SC na FECAM e que foi feita uma análise da Semana da 54 
Habitação. Informou que o edital estaria em análise jurídica e que foi revisado o 55 
planejamento da comissão para o ano de dois mil e vinte e um. No Relato da Comissão 56 
Temporária de Patrimônio, a Conselheira Silvya informou da aprovação da execução 57 
do laudo e que foi feito o TR, já colocado em prática e que a empresa com menor preço 58 
havia sido selecionada. Informou que estava sendo aguardado o laudo da edificação 59 
poderiam ser traçados os novos encaminhamentos. No Relato da Comissão Ordinária 60 
de Organização, Administração e Finanças, a Conselheira Silvya apresentou e 61 
explicou as deliberações da comissão na última reunião. No item 5.1. Comunicado do 62 
CEAU, o coordenador Luiz Alberto relatou que a última reunião aconteceu de forma 63 
hibrida. Informou que foi discutida a Resolução nº 51 e que o entendimento das 64 
entidades era que deveria muito cuidado com relação a esse debate, lembrando que a 65 
legislação da criação do CAU previa as atribuições dos arquitetos e urbanistas e que no 66 
caso de não entendimento deveria ser elaborada uma deliberação conjunta, o que não 67 
teve sucesso. Sugeriu a busca de um novo caminho, através de uma decisão 68 
extrajudicial, através de uma Câmara de Arbitragem. Falou da realização de um debate, 69 
nos dias vinte e sete e vinte e oito de outubro, sobre as cidades e a arquitetura no 70 
período pandêmico e principalmente vislumbrando o momento pós pandemia. Relatou 71 
que estava sendo iniciada a elaboração de uma agenda propositiva das próximas ações 72 
do Colegiado, juntamente com demais órgãos do CAU/SC. No item 5.3. Relato da 73 
Presidência, a Presidente informou que a Comissão de Relações Internacionais do 74 
CAU/BR passou a ser uma Comissão de Relações Internacionais e Institucionais, em 75 
função da necessidade de dialogar com parlamentares. Informou da apresentação para 76 
o CREA/SC do PGI e de seus desdobramentos, citando a intenção de intensificação do 77 
aporte desta plataforma. Sobre a Capacitação online em ATHIS, informou que foi 78 
apresentada na Semana da Educação do CAU/BR e destacou que estava sendo 79 
ofertada de forma totalmente gratuita pelo CAU/SC. Parabenizou o sucesso dos eventos 80 
realizados pela CATHIS e CPUA. Citou que o CAU/SC estaria fazendo uma 81 
movimentação de ação com relação a pavimentação das ruas em torno da Praça VX, 82 
em Florianópolis, mas que o edital seguia em andamento. Relatou reunião com SIGA, 83 
informando da intenção de criação de uma plataforma de esclarecimentos sobre os 84 
diferentes formatos de análise e aprovação de projetos e obras nos municípios 85 
catarinenses. Sobre o Fórum de Presidentes, destacou que houve uma reunião de 86 
apresentação da Rede Catarinense de Tecnologia e Inovação, que teria um acordo com 87 
o Ministério da Economia para o fomento de BIM. No item 6. Ordem do Dia, a 88 
Presidente explicou que estaria limitado a duas manifestações para cada conselheiro 89 
de até 3 minutos para cada matéria, conforme o art. 54, III, do Regimento Interno do 90 
CAU/SC. No item 6.1. Minuta de Acordo de Cooperação Técnica – CAU/SC e 91 
Município de Florianópolis (origem: CATHIS-CAU/SC), o Assessor Segala 92 
apresentou o item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a 93 



 

 

proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos 94 
presentes, com os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Carla Back, Fárida, 95 
Felipe, Gabriela Tondo, Gogliardo, Henrique, Janete, Juliana, Rodrigo e Silvya e as 96 
ausências dos conselheiros Douglas, Francisco, Gabriela Grisa e Kelly. No item 6.2. 97 
Homologação de indeferimento de inclusão de titularidade complementar 98 
Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho (Especialização) (origem: CEF-99 
CAU/SC), o Conselheiro Gogliardo e a Conselheira Fárida apresentaram o item. Sem 100 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 101 
plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos 102 
favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Carla Back, Fárida, Felipe, Gabriela Tondo, 103 
Gogliardo, Henrique, Janete, Juliana, Rodrigo e Silvya, e as ausências dos conselheiros 104 
Douglas, Francisco, Gabriela Grisa e Kelly. No item 6.3. Alteração no procedimento 105 
de registro profissional de diplomado no País (origem: CEF-CAU/SC), o 106 
Conselheiro Gogliardo apresentou o item. A Presidente registrou a chegada do 107 
Conselheiro FRANCISCO RICARDO KLEIN. Sem manifestações, a Presidente 108 
encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi 109 
aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos conselheiros 110 
Carla Back, Fárida, Felipe, Gabriela Tondo, Gogliardo, Henrique, Janete, Juliana, 111 
Rodrigo e Silvya, a abstenção do Conselheiro Francisco e as ausências dos 112 
conselheiros Ana Carina, Douglas, Gabriela Grisa e Kelly. No item 6.4. Solicitação de 113 
apoio institucional do Núcleo Catarinense de Decoração (origem: CD-CAU/SC), a 114 
Presidente apresentou o item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para 115 
votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por 116 
unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos conselheiros Carla Back, 117 
Fárida, Felipe, Francisco, Gabriela Tondo, Henrique, Janete, Juliana, Rodrigo e Silvya, 118 
a abstenção do Conselheiro Gogliardo e as ausências dos conselheiros Ana Carina, 119 
Douglas, Gabriela Grisa e Kelly. No item 6.5. Planejamento e Orçamento do CAU/SC 120 
2022 (origem: CD-CAU/SC), a Presidente e o Gerente Jaime apresentaram o item. O 121 
Conselheiro Newton apresentou sua preocupação com os prazos apresentados e a 122 
presidente esclareceu que os prazos eram determinados pelo CAU/BR. A Conselheira 123 
Carla destacou a importância da participação de todos os conselheiros nessa discussão, 124 
sugerindo que o tema fosse apresentado desde o primeiro semestre nos próximos anos, 125 
chamando os demais arquitetos para participarem da discussão. A Presidente 126 
esclareceu que os projetos estariam sendo discutidos desde o início do ano no Conselho 127 
Diretor e nas comissões. Agradeceu a sugestão de ampliação para discussão com os 128 
profissionais, lembrando que havia sido feita uma consulta aos profissionais sobre os 129 
temas de interesse. A Conselheira Fárida solicitou informações sobre a Oficina de 130 
Planejamento, sugerindo que fosse aberta a todos os arquitetos no próximo ano e 131 
concordou com a colocação do Conselheiro Newton, registrando que as datas ficaram 132 
muito apertadas. O Gerente Filipe contextualizou e apresentou conceitos e informações 133 
com relação a planejamento e orçamento. A Presidente destacou que o portfólio de 134 
projetos apresentado tinha projetos vindos de outras gestões, que são projetos a longo 135 
prazo e da possibilidade de haver cruzamento de um mesmo projeto entre comissões. 136 
O Conselheiro Newton agradeceu a explanação do gerente e sugeriu que houvesse 137 
uma campanha de aproximação para maior participação dos profissionais no Conselho, 138 
questionando quantos participariam se hoje a discussão fosse aberta a todos os 139 
arquitetos, comparando com a baixa participação nas eleições, que era obrigatória. 140 
Sugeriu que os conselheiros fizessem uma reflexão de onde o Conselho gostaria de 141 
chegar, destacando a importância do envolvimento cada vez maior dos arquitetos. Sem 142 
mais manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 143 



 

 

plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos 144 
favoráveis dos conselheiros Carla Back, Douglas, Fárida, Felipe, Francisco, Gabriela 145 
Grisa, Gabriela Tondo, Gogliardo, Henrique, Janete, Juliana, Rodrigo e Silvya e as 146 
ausências dos conselheiros Ana Carina e Kelly. No item 7. Comunicações dos 147 
Conselheiros e assuntos de interesse geral, não houve manifestações. No item 8. 148 
Apresentação dos Áreas Internas do CAU/SC, no item 8.1. Relato da Gerência 149 
Administrativa e Financeira, o gerente Filipe apresentou os dados do mês de agosto 150 
com relação a gestão de pessoas e fez um relato sobre compras, contratos e licitações. 151 
Apresentou os resultados da gestão financeira do mês anterior. Destacou o retorno 152 
presencial dos funcionários. Explicou sobre o pagamento de diárias.  No item 8.3. Relato 153 
da Gerência Técnica, a Gerente Marina apresentou os dados da gerência e do 154 
atendimento do mês de agosto. No item 8.4. Relato da Gerência Fiscalização, a 155 
Gerente Mayara apresentou os dados e atividades da fiscalização do mês de agosto e 156 
os dados acumulados do ano. No item 8.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor 157 
Segala apresentou as informações sobre a assessoria, comunicação e eventos do 158 
CAU/SC do mês de agosto. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou 159 
encerrada a reunião às doze horas. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, 160 
secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas 161 
páginas e, ao final, assinada por mim e pela Presidente para que reproduza os efeitos 162 
legais. 163 

 
 
 
 

_______________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Presidente do CAU/SC 
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Tatiana Moreira Feres de Melo 
Secretária do CAU/SC 

 


