
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 120 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia quinze de outubro do ano 
de dois mil e vinte e um, on-line, através da 
plataforma Google Teams.  
 
 

Às nove horas e dezesseis minutos do dia quinze de outubro do ano de dois mil e vinte 1 
e um, de forma on-line através da plataforma Google Teams, reuniu-se o Plenário do 2 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão 3 
Ordinária número cento e vinte. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e 4 
Urbanista PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, os senhores Conselheiros 5 
Estaduais, Arquitetos e Urbanistas CARLA LUIZA SCHONS, FÁRIDA MIRANY DE 6 
MIRA, FRANCISCO RICARDO KLEIN, JANETE SUELI KRUEGER, MAURÍCIO 7 
ANDRÉ GIUSTI e RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, os suplentes de conselheiros, 8 
Arquitetos e Urbanistas CARLA CINTIA BACK, GABRIELA FERNANDA GRISA e 9 
NEWTON MARÇAL SANTOS, os empregados do CAU/SC, o Gerente Geral JAIME 10 
TEIXEIRA CHAVES, o Assessor Especial PERY SEGALA, o Gerente Administrativo 11 
Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, a Gerente Técnica MARINA LAMEIRAS, a 12 
Gerente de Fiscalização MAYARA REGINA DE SOUZA SPENGLER, a Assessora 13 
Jurídica ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, o Advogado CÍCERO HIPÓLITO DA 14 
SILVA JUNIOR, o Assistente Administrativo FERNANDO VOLKMER e a secretária 15 
TATIANA MOREIRA FERES DE MELO. Ressaltam- se as ausências justificadas dos 16 
conselheiros, Arquitetos e Urbanistas ANA RAQUEL WITTHOFT, CAMILA 17 
GONÇALVES ABAD, DALANA DE MATOS VIANNA, ELIANE DE QUEIROZ GOMES 18 
CASTRO, FELIPE BRAIBANTE KASPARY, GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO, 19 
HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JOSÉ ALBERTO GEBARA e ROSANA SILVEIRA e 20 
da Conselheira Federal DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO. Após a verificação 21 
e constatação da existência de quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, 22 
esclareceu o funcionamento do chat da reunião e lembrou da importância se identificar 23 
antes de qualquer contribuição. Após a execução do hino nacional, a Presidente 24 
apresentou a pauta da reunião, propondo a alteração da ordem dos itens de pauta, em 25 
função da participação da Luciana Rubino do CAU/BR e inserindo como extra pauta o 26 
item 6.4. Portaria Normativa que regulamenta a concessão de apoio institucional por 27 
parte do CAU/SC. Apresentou a pauta com as alterações propostas, conforme segue: 28 
6.1. Alteração da Resolução CAU/BR nº 51/2013 (origem: PRES-CAU/SC); 6.2. 29 
Proposta de programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SC - 2022 (origem: 30 
COAF-CAU/SC); 6.3. Construção da agenda política do CAU/SC (origem: CD e PRES-31 
CAU/SC); 6.4. Portaria normativa que regulamenta a concessão de apoio institucional 32 
por parte do CAU/SC. A Presidente registrou a chegada das Conselheiras JULIANA 33 
CORDULA DREHER DE ANDRADE e ANA CARINA LOPES DE SOUZA 34 
ZIMMERMANN. Sem manifestações, a pauta foi encaminhada para votação e aprovada 35 
por unanimidade dos presentes com os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina, 36 
Carla Back, Carla Schons, Fárida, Francisco, Gabriela Grisa, Janete, Juliana, Maurício, 37 
Newton e Rodrigo e as ausências das conselheiras Gabriela Tondo, Kelly e Silvya. No 38 
item 4. Discussão e Aprovação da ata da 119ª Reunião Plenária Ordinária, sem 39 
manifestações, a Presidente informou que não houve solicitação prévia de alterações e 40 
encaminhou a ata para votação que foi aprovada por unanimidade dos presentes com 41 
os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Carla Back, Carla Schons, Fárida, 42 
Francisco, Gabriela Grisa, Janete, Juliana, Maurício, Newton e Rodrigo e as ausências 43 



 

 

das conselheiras Gabriela Tondo, Kelly e Silvya. A Presidente parabenizou os 44 
professores pelo seu dia. No item 5. Comunicados, a Presidente explicou que o tempo 45 
de fala de cada relato estaria limitado a cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, 46 
conforme o artigo 47 do Regimento Interno do CAU/SC. No item 5.1. Comunicado do 47 
CEAU, o Coordenador Luiz Alberto informou que não houve reunião do Colegiado no 48 
período, mas parabenizou o trabalho feito para o planejamento do CAU/SC do ano 49 
seguinte, apresentando sua satisfação com o fortalecimento do CEAU nos projetos 50 
apresentados. Lembrou que nos dias vinte e sete e vinte e oito de outubro ocorreria um 51 
Seminário para iniciar um debate sobre os possíveis efeitos no âmbito do urbanismo e 52 
da arquitetura. No item 5.2. Relato dos Coordenadores das Comissões Ordinárias, 53 
no Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, a Conselheira Fárida 54 
informou que foram feitas as homologações e aprovações dos registros na nova 55 
metodologia.  Relatou que foram trabalhados os projetos da comissão para o ano 56 
seguinte. Informou que foi encontrado mais um curso cem por cento EaD em Chapecó, 57 
onde o CAU/BR foi notificado e foram encaminhados questionamentos à Universidade. 58 
Paralelo a isso, citou a elaboração de uma carta conjunta dos CAUs Santa Catarina, Rio 59 
Grande do Sul e Paraná, apresentando o posicionamento dos estados do sul do país 60 
que refuta essa modalidade de ensino. Falou das atividades de organização da 61 
Premiação promovida pela comissão. Informou que na próxima reunião da comissão 62 
seria tratado do Segundo Encontro de Coordenadores. O Conselheiro Maurício 63 
contribuiu dizendo que o EaD era um assunto bastante recorrente, que deveria ser 64 
tratado caso a caso, se atentando para a porcentagem do curso que seria virtual, 65 
dizendo que acreditava que o problema estaria no cem por cento. Destacou que como 66 
arquitetos, o CAU poderia não ter uma construção de uma justificativa jurídica 67 
consistente em defesa dos cursos presenciais, apresentando o exemplo da OAB, que 68 
conseguiu barrar a questão dos cursos virtuais, sugerindo que o CAU buscasse auxílio 69 
de quem fez essa defesa. Foram feitas inscrições para manifestações e a Presidente 70 
lembrou que o momento era dos relatos dos trabalhos das comissões e que o assunto 71 
poderia ser discutido no item dos comunicados dos conselheiros em assuntos de 72 
interesse do plenário. O Conselheiro Maurício pediu desculpas pela interrupção. No 73 
Relato da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitação de Interesse 74 
Social, o Coordenador Maurício relatou uma solicitação do CAU/SE de 75 
compartilhamento do curso de capacitação online, que já estaria sendo distribuído e da 76 
estrutura de fornecimento do workshop, previsto dentro desse curso e que assim, o 77 
pedido estaria sendo alinhado com o CAU/SE e CAU/BR para que caso surgissem mais 78 
solicitações, tivesse um material pronto. Falou do concurso que estaria em andamento 79 
e já publicado no site do CAU destacando que seria uma premiação de valor bem 80 
expressivo, solicitando que os conselheiros ajudassem na divulgação. No Relato da 81 
Comissão Ordinária de Exercício Profissional, a Coordenadora Eliane informou que 82 
estaria na reunião apenas para fazer o relato da comissão em função de outras 83 
atividades assumidas antes da alteração da data da reunião plenária e comunicou as 84 
atividades ordinárias da comissão, informando que foi discutido o planejamento da 85 
comissão para o ano seguinte. No Relato da Comissão Ordinária de Organização, 86 
Administração e Finanças, o Coordenador Francisco informou da aprovação da 87 
programação orçamentária, pelos três membros da comissão, registrando o 88 
posicionamento da Conselheira Carla, na reunião da comissão, de redução de gastos 89 
de manutenção das comissões, para direcionar esse montante para projetos. No Relato 90 
da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, a coordenadora Janete 91 
informou as indicações dos representantes regionais realizadas no último mês, 92 
destacando a importância de todo o processo para indicação de representantes. Relatou 93 



 

 

que seria feito um evento para as Boas Práticas de Conduta aos representantes. 94 
Informou que foi tratado o planejamento da comissão para o ano seguinte. Falou que na 95 
reunião extraordinária foi falado sobre Plataforma dos Ecossistemas com a UFSC. A 96 
Presidente registrou a chegada da Conselheira GABRIELA HANNA TONDO. No item 97 
5.3. Relato da Presidência, a Presidente informou que no Fórum dos Presidentes e na 98 
Plenária Ampliada foram tomadas várias decisões importantes além da discussão sobre 99 
a Resolução nº 51 e que havia sido aberta uma consulta pública com relação ao tema. 100 
Destacou os avanços para a institucionalização do Fórum. Relatou um encontro com a 101 
Conselheira Federal Daniela, onde foi construída uma agenda parlamentar junto com o 102 
Senador Esperidião Amin, onde foi tratado sobre ações de ATHIS. Lembrou do imenso 103 
debate ocorrido no CAU/SC sobre os projetos, onde conselheiros titulares e suplentes 104 
foram convidados para participar, salientando a participação do CEAU. Citou os projetos 105 
do ano de dois mil e vinte executados no ano de dois mil e vinte e um. Lembrou do 106 
evento de cinquenta anos da AEAO, que ocorreria na semana seguinte. Registrou o 107 
pedido de licença da Conselheira Valesca Menezes Marques, por cento e oitenta dias, 108 
a partir de vinte e sete de setembro. No item 5.4. Relato da Conselheira Federal, a 109 
Conselheira Vânia Burigo falou sobre os dois editais do CAU/BR, um direcionado a 110 
ações da ATHIS e outro cultural na área de arquitetura e urbanismo, solicitando ajuda 111 
dos conselheiros na divulgação de ambos. Informou que nos dias vinte e seis e vinte e 112 
sete de outubro ocorreria o Seminário Legislativo, que visaria principalmente tratar da 113 
precarização do trabalho, elaborando uma proposta a ser levada ao Congresso 114 
Nacional, de um substitutivo/paralelo ao MEI para atender os arquitetos e urbanistas. 115 
Convidou todos para participar da Semana do Urbanismo, que aconteceria em 116 
novembro. Relatou, o já citado pela Presidente, contato com o Esperidião Amin, feito 117 
pela Conselheira Daniela, explicando que todos os conselheiros federais estariam 118 
buscando contato com parlamentares dos respectivos estados. Relatou os contatos 119 
feitos com Santa Catarina, visando principalmente tratar das emendas parlamentares. 120 
Colocou que o CAU/BR tem investido muito em projetos, mas que precisaria recurso 121 
para realização das obras e que nesse sentido, estavam buscando sensibilização dos 122 
parlamentares do país inteiro para fazer esse direcionamento. Apresentou números com 123 
relação aos investimentos em ATHIS. Parabenizou o CAU/SC pela capacitação em 124 
ATHIS. Colocou-se à disposição do CAU/SC. A Presidente registrou a chegada da 125 
Conselheira SILVYA HELENA CAPRARIO. No item 6. Ordem do Dia, a Presidente 126 
explicou que estaria limitado a duas manifestações para cada conselheiro de até 3 127 
minutos para cada matéria, conforme o art. 54, III, do Regimento Interno do CAU/SC. 128 
No item 6.1. Alteração da Resolução CAU/BR nº 51/2013 (origem: PRES-CAU/SC), 129 
a Assessora Isabel apresentou o contexto no âmbito jurídico em Santa Catarina.  A 130 
Assessora Parlamentar do CAU/BR Luciana Rubino, fez a apresentação do item. O 131 
Conselheiro Francisco solicitou esclarecimento com relação a exclusão da elaboração 132 
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A Assessora Luciana esclareceu que não era arquiteta e que seu trabalho era mais 134 
voltado para a assessoria legislativa, que não saberia detalhar tecnicamente, mas que 135 
poderia encaminhar o questionamento para a CEP-CAU/BR. A Presidente esclareceu 136 
que o que havia sido excluída era a atribuição privativa e que os arquitetos poderiam 137 
continuar fazendo estudo do impacto de vizinhança. A Assessora Luciana explicou que 138 
caberia ao CAU definir o que o arquiteto e urbanista teria capacidade para fazer e não 139 
caberia questionar o que os outros profissionais poderiam ou não fazer. Destacou que 140 
essa capacidade foi atribuída na lei e regulamentada na Resolução n°51, enfatizando 141 
que não foi retirada nenhuma atribuição dos arquitetos e urbanistas e que o fato disso 142 
ser compartilhado com outras profissões não diz respeito ao CAU, no entendimento do 143 



 

 

Congresso, mas que não havia sido julgado no Supremo. Explicou que o trabalho agora 144 
seria conscientizar a população da capacidade do profissional arquiteto, enfatizando os 145 
diferenciais desse trabalho. Salientou novamente que nenhuma atribuição estaria sendo 146 
tirada dos arquitetos. O Conselheiro Francisco disse que entendia que a área da Luciana 147 
não seria técnica e que assim sua resposta não havia ajudado, registrando que ficava 148 
muito decepcionado. A Conselheira Eliane dizia que entendia que não caberia ao 149 
Conselho definir o que era privativo do arquiteto e que o CAU deveria tentar ganhar 150 
através da lei o privativo, não através de resolução. A Conselheira Carla Back colocou 151 
que na sua opinião a coordenação do estudo do impacto de vizinhança deveria ser 152 
atribuição exclusiva do arquiteto, com base na formação acadêmica. A Conselheira 153 
Janete colocou que entendia toda a apresentação e todas as colocações, registrando 154 
sua manifestação de entretecimento com tudo que foi retirado, sugerindo que o tema 155 
fosse retomado de alguma outra forma, em busca de conseguir essas atribuições 156 
através da lei. A Presidente Patrícia registrou que a Resolução nº 51 já estava suspensa 157 
em Santa Catarina e que tudo que estaria sendo colocado seria na tentativa de 158 
harmonizar. O Conselheiro Newton cumprimentou o Conselho por suas ações, no 159 
sentido de preservar a profissão. Enfatizou que se as ações não fossem articuladas com 160 
o Congresso Nacional, não adiantaria. Disse houve um avanço significativo, que não via 161 
perda nenhuma e que os profissionais tinham que continuar lutando por suas 162 
atribuições. A Presidente agradeceu a participação da Assessora Luciana. A Assessora 163 
agradeceu o convite e colocou-se à disposição do CAU/SC. Lembrou que os arquitetos 164 
não perderam nenhuma atribuição, que nada havia mudado e que não havia acabado, 165 
o processo ainda estaria em construção. No item 6.2. Proposta de programação do 166 
Plano de Ação e Orçamento do CAU/SC - 2022 (origem: COAF-CAU/SC), o Gerente 167 
Filipe apresentou o item. O Conselheiro Newton destacou a importância do 168 
envolvimento dos profissionais nessas questões e parabenizou a apresentação do 169 
gerente. Lembrou da importância de investir nos projetos do CAU/SC, diminuindo assim 170 
o repasse dos recursos. A Conselheira Carla informou que, como membro da COAF, 171 
havia sido bastante discutida a proposta orçamentária, trazendo sua proposição, já 172 
apresentada na comissão, de redução dos valores para as reuniões das comissões, 173 
defendendo as discussões online e quando híbridas, limitando o número de 174 
participantes presenciais, diminuindo assim os custos das reuniões e repassando os 175 
valores para os projetos. Elogiou o desenvolvimento do planejamento, mas disse que a 176 
dinâmica havia sido cansativa e muito rápida, sugerindo que no próximo ano o assunto 177 
fosse abordado com maior antecedência, mesmo sem os valores do CAU/BR. A 178 
Presidente explicou que deveria ser levada em consideração a capacidade do CAU/SC 179 
de realizar projetos, lembrando que uma vez que aprovado, o projeto deveria ser 180 
executado pelas comissões e disse que à distância esse desenvolvimento ficaria mais 181 
complexo e que os profissionais não teriam mais absorção para tanto evento virtual. 182 
Concordou com a importância dessa discussão começar mais cedo no ano seguinte. 183 
Enfatizou que as comissões seriam responsáveis pela realização dos projetos, 184 
explicando que o funcionário assessor de comissão, estaria ali apenas para assessorar 185 
e que além disso, este funcionário teria todas suas atribuições dentro do Conselho. 186 
Falou que o envolvimento de todos era muito importante e salutar nesse processo. A 187 
Conselheira Carla perguntou se sua proposta seria votada e a Presidente esclareceu 188 
não, uma vez que o orçamento já havia sido votado e aprovado pela COAF. Sem mais 189 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 190 
plenária apresentada, que foi aprovada por maioria dos presentes, com os votos 191 
favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Francisco, Gabriela Grisa, Janete, Juliana, 192 
Maurício, Newton e Silvya, as abstenções das conselheiras Carla Back, Carla Schons e 193 



 

 

as ausências dos conselheiros Ana Carina, Fárida, Kelly e Rodrigo.  Foi realizado um 194 
intervalo de uma hora para almoço. Retomada a reunião, a Presidente abriu um espaço 195 
para retomar a discussão sobre EaD. O Coordenador Luiz Alberto colocou que os cursos 196 
EaD eram regulamentados pelo MEC e que os Conselhos Profissionais não possuíam 197 
competência para fazer exigências que extrapolassem o que o Ministério da Educação 198 
daria prerrogativa para as Universidades. Observou que nem a OAB conseguiu se 199 
blindar em relação aos cursos de Direito EaD e que as exceções ainda eram alguns 200 
cursos da área da saúde. Colocou que era preciso trabalhar no âmbito legislativo e 201 
político e que o CAU/BR vem fazendo negociações com relação ao EaD, mas que no 202 
Conselho de Educação hoje, a maioria das cadeiras eram de IES privadas. Enfatizou a 203 
importância de focar na qualidade dos cursos. A Conselheira Gabriela Grisa concordou 204 
com a fala do Coordenador Luiz Alberto, principalmente no que tange a importância pela 205 
busca da qualidade dos cursos. O Conselheiro Newton falou da importância dos 206 
conselheiros acompanharem as ações do CAU com relação ao tema. Lembrou que uma 207 
das competências como Conselho era fiscalizar e prezar pela qualidade dos cursos. A 208 
Conselheira Janete lembrou que mesmo virtual o formato do curso também faria a 209 
diferença, mas enfatizou ser contra o EaD para graduação. A Conselheira Fárida 210 
explicou que na CEF essa discussão vem sendo feita há tempos, que a comissão 211 
tentava fazer o que era possível, mas não seria possível para o CAU intervir nos 212 
currículos ou nas escolas, podendo apenas recorrer junto ao MEC. Destacou a 213 
importância de uma discussão a nível nacional com urgência, citando o documento da 214 
CEP-Sul com essa solicitação. No item 6.3. Construção da agenda política do 215 
CAU/SC (origem: CD e PRES-CAU/SC), a Presidente apresentou o item, explicando 216 
que não havia uma agenda em Santa Catarina, solicitando sugestões para os 217 
conselheiros para que seja estabelecida uma agenda. O Conselheiro Newton destacou 218 
que se não fossem feitas ações concretas de política profissional, não haveriam 219 
avanços. No item 6.4. Portaria normativa que regulamenta a concessão de apoio 220 
institucional por parte do CAU/SC, a Presidente apresentou o item. Sem 221 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 222 
plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos 223 
favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Carla Back, Fárida, Gabriela Grisa, Gabriela 224 
Tondo, Janete, Juliana, Maurício, Newton e Silvya e as ausências dos conselheiros 225 
Carla Schons, Francisco e Rodrigo. No item 7. Comunicações dos Conselheiros e 226 
assuntos de interesse geral, a Conselheira Gabriela Grisa relatou que tem ouvido 227 
bastante reclamações dos arquitetos da região, com relação a quem estaria fazendo a 228 
análise dos projetos no Corpo de Bombeiros, que não seriam técnicos. O Conselheiro 229 
Newton esclareceu que o grupo de trabalho junto ao Corpo de Bombeiros havia 230 
finalizado os trabalhos, mas que a carência de técnicos era um problema estadual e 231 
informou que o CAU/SC havia encaminhado um documento sugerindo a contratação de 232 
arquitetos e engenheiros para a análise dos projetos. A Presidente incluiu um item de 233 
extra pauta com relação a solicitação de detalhamento do CSC ao CAU/BR, que foi 234 
aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos conselheiros 235 
Ana Carina, Carla Back, Fárida, Gabriela Grisa, Gabriela Tondo, Janete, Juliana, 236 
Maurício e Newton e as ausências dos conselheiros Carla Schons, Francisco, Rodrigo 237 
e Silvya. No item 8. Apresentação dos Áreas Internas do CAU/SC, no item 8.3. 238 
Relato da Gerência Técnica, a Gerente Marina apresentou os dados da gerência e do 239 
atendimento do mês de setembro. No item 8.1. Relato da Gerência Administrativa e 240 
Financeira, o gerente Filipe apresentou os dados do mês de setembro com relação à 241 
gestão de pessoas e fez um relato sobre compras, contratos e licitações. Apresentou os 242 
resultados da gestão financeira do mês de setembro. Destacou que o ano de dois mil e 243 



 

 

vinte e um foi o mais superavitário da história do CAU até o presente momento. No item 244 
8.4. Relato da Gerência Fiscalização, a Gerente Mayara apresentou os dados e 245 
atividades da fiscalização do mês de setembro e os dados acumulados do ano. No item 246 
8.2. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Segala apresentou as informações 247 
sobre a assessoria, comunicação e eventos do CAU/SC do mês de setembro. Não 248 
havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião às catorze e 249 
quarenta e quatro minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, secretária 250 
do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao 251 
final, assinada por mim e pela Presidente para que reproduza os efeitos legais. 252 
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