
 

 

Ata da Sessão Plenária ordinária nº 122 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia dez de dezembro do ano de 
dois mil e vinte e um, on-line, através da 
plataforma Zoom.  
 
 

Às nove horas e nove minutos do dia doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e 1 
um, 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 dois. Presente a Presidente do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista PATRICIA 4 
FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, os senhores Conselheiros Estaduais, Arquitetos e 5 
Urbanistas MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI, RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS, ROSANA 6 
SILVEIRA e SILVYA HELENA CAPRARIO, os suplentes de conselheiros, Arquitetos e 7 
Urbanistas ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMAN, GABRIELA FERNANDA 8 
GRISA, JOSÉ ALBERTO GEBARA, LARISSA MOREIRA, NEWTON MARÇAL 9 
SANTOS e SILVANA MARIA HALL, os empregados do CAU/SC, o Gerente Geral 10 
JAIME TEIXEIRA CHAVES, o Assessor Especial PERY SEGALA, o Gerente 11 
Administrativo Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, a Gerente Técnica MARINA 12 
LAMEIRAS, o Gerente de Fiscalização LEONARDO VISTUBA KAWA, 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 EDUARDA FARINA, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, 17 
FELIPE BRAIBANTE KASPARY, GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO e JANETE SUELI 18 
KRUEGER Após a verificação e constatação da existência de quórum, a Presidente 19 
agradeceu a presença de todos, esclareceu o funcionamento do chat da reunião e 20 
lembrou da importância se identificar antes de qualquer contribuição. Após a execução 21 
do hino nacional, a Presidente apresentou a pauta da reunião, sugerindo alteração da 22 
ordem de pauta, conforme segue: 6.1. Julgamento do relatório e voto do Processo Ético-23 
Disciplinares nº 600760/2017 (relatora cons. Juliana C. D. de Andrade e relatório e voto 24 
vista da cons. Eliane de Queiroz Gomes Castro); 6.2. Criação do emprego de 25 
provimento em comissão de Secretário do Órgãos Colegiados no âmbito do CAU/SC 26 
(origem: PRES-CAU/SC); 6.3. Prorrogação do funcionamento da Comissão Temporária 27 
de Patrimônio do CAU/SC (origem: CD-CAU/SC); 6.4. Alteração da Deliberação 28 
Plenária CAU/SC nº 618/2021, que regulamenta a participação presencial dos membros 29 
nas reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC (origem: CD-CAU/SC); 6.5. 30 
Construção da Agenda Política do CAU/SC (origem: CD e PRES-CAU/SC); 6.6. 31 
Calendário de reuniões do CAU/SC – 2022 (origem: CD-CAU/SC); 6.7. Instauração da 32 
Câmara Temática de BIM – 2022 (origem: CD-CAU/SC). Sem manifestações, a pauta 33 
foi encaminhada para votação e aprovada por unanimidade dos presentes com os votos 34 
favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Gabriela Grisa, José Alberto, Larissa, Maurício, 35 
Newton, Rodrigo, Rosana, Silvana e Silvya e as ausências dos conselheiros Carla Back, 36 
Henrique, Juliana e Kelly No item 4. Discussão e Aprovação das atas das 121ª 37 
Reunião Plenária Ordinária e 14ª Reunião Plenária Extraordinária, sem 38 
manifestações, a Presidente informou que não houve solicitação prévia de alterações e 39 
encaminhou as atas para votação que foi aprovada por unanimidade dos presentes com 40 
os votos favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Gabriela Grisa, José Alberto, Larissa, 41 
Maurício, Newton, Rodrigo, Rosana, Silvana e Silvya e as ausências dos conselheiros 42 
Carla Back, Henrique, Juliana e Kelly. No item 5. Comunicados, a Presidente explicou 43 



 

 

que o tempo de fala de cada relato estaria limitado a cinco minutos, prorrogáveis por 44 
mais cinco, conforme o artigo 47 do Regimento Interno do CAU/SC. No item 5.1. 45 
Comunicado do CEAU, o Coordenador Luiz Alberto informou que foi aprovado o envio 46 
do ofício para o Governo do Estado de Santa Catarina, colocando as entidades do 47 
CEAU e o CAU/SC à disposição para contribuir com o programa SC Mais Moradia. Falou 48 
que foi discutida a questão da extinção da COHAB e das revisões dos planos diretores 49 
no geral, que estariam acontecendo à revelia de discussões. Informou que na última 50 
reunião foi tratado do calendário de ações do CEAU para o ano de dois mil e vinte e 51 
dois, destacando o projeto do Congresso de Arquitetura e as ações com relação ao 52 
licenciamento simplificado. Lembrou que, conforme rodízio previsto no regimento, a 53 
coordenação do CEAU passaria a ser da AsBEA, no ano de dois mil e vinte e dois. No 54 
item 5.2. Relato dos Coordenadores das Comissões Ordinárias, no Relato da 55 
Comissão Ordinária de Organização, Administração e Finanças, a Coordenadora 56 
Silvya informou que nas últimas reuniões a comissão discutiu sobre as deliberações da 57 
CPFi do CAU/BR, a fim de verificar os reflexos em Santa Catarina. Trouxe as 58 
atualizações com relação ao edital de patrocínio. Informou da aprovação da criação do 59 
cargo de Secretário do Órgãos Colegiados. Informou que foram analisadas as 60 
deliberações nº45 e 51 da COA-CAU/BR e as alterações da resolução nº 139. No Relato 61 
da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, a Conselheira Silvana relatou sua 62 
participação como representante do CAU/SC no evento da troca da diretoria da AEAO. 63 
Informou das atividades ordinárias da comissão e falou do planejamento para o ano de 64 
dois mil e vinte e dois. Falou do convite da CPUA para uma ação conjunta para formação 65 
continuada. Relatou sua participação no 1º Encontro Temático das CEPs dos CAU/UF. 66 
Informou que foi sugerido à Presidência o envio de ofício para as prefeituras municipais 67 
esclarecendo que não seria necessária assinatura física nos RRTs. A Presidente 68 
registrou a presença do Conselheiro HENRIQUE RAFAEL DE LIMA. No Relato da 69 
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina, o Conselheiro Henrique relatou que houve 70 
análise dos processos, sem nenhuma anormalidade. No Relato da Comissão 71 
Ordinária de Ensino e Formação, o Conselheiro Newton relatou que as discussões 72 
sobre EaD continuavam e que a CEF Sul havia finalizado o documento, já encaminhado 73 
para o CAU/BR. Falou do Prêmio TCC, onde a premiação aconteceria no evento do Dia 74 
do Arquiteto. No Relato da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, o 75 
Conselheiro Rodrigo apresentou a súmula da reunião destacando as indicações dos 76 
representantes regionais realizadas no último mês, da avaliação positiva do Encontro 77 
dos Representantes Regionais. Sobre a Plataforma Ecossistemas das Cidades da 78 
UFSC, informou foi solicitada a inclusão de estudantes de Arquitetura e Urbanismo. No 79 
Relato da Comissão Especial Assistência Técnica em Habitação de Interesse 80 
Social, o Coordenador Maurício relatou que já existia a lista dos finalistas do Concurso 81 
em ATHIS, lembrando que os vencedores seriam anunciados no evento do Dia do 82 
Arquiteto. Falou do curso online de capacitação em ATHIS, solicitando que os 83 
conselheiros auxiliassem na divulgação. No item 5.3. Relato da Presidência, a 84 
Presidente falou das tratativas para a assinatura do o termo de cooperação com a 85 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Falou do evento de finalização dos trabalhos da 86 
Câmara Temática de BIM. Informou que a audiência pública do Plano Diretor de 87 
Florianópolis aconteceria na semana seguinte. Reforçou o convite para participação no 88 
evento do Dia do Arquiteto, no dia quinze de dezembro, no Palácio Cruz e Sousa. No 89 
item 5.4. Relato da Conselheira Federal, a Conselheira Vânia Burigo lembrou as 90 
principais ações do CAU/BR no ano de dois mil e vinte e um que buscaram popularizar 91 
e valorizar a arquitetura e urbanismo além de simplificar e facilitar as atividades dos 92 
profissionais. Destacou as três principais metas definidas no início da gestão, a 93 



 

 

campanha Mais Arquiteto e a realização do Seminário Legislativo. Lembrou os eventos 94 
e os editais do ano de dois mil e vinte e um. Citou a alteração da Resolução nº193.  95 
Lembrou da comemoração do Dia do Arquiteto. No item 6. Ordem do Dia, a Presidente 96 
explicou que estaria limitado a duas manifestações para cada conselheiro de até 3 97 
minutos para cada matéria, conforme o art. 54, III, do Regimento Interno do CAU/SC. 98 
Não estando presente a conselheira relatora do item 6.1. e conforme de acordo da 99 
advogada da parte denunciada, presente na reunião, houve a antecipação da pauta 100 
seguinte, para que o julgamento fosse pautado no horário previsto. No item 6.2. Criação 101 
do emprego de provimento em comissão de Secretário do Órgãos Colegiados no 102 
âmbito do CAU/SC (origem: PRES-CAU/SC), a Presidente apresentou o item. Sem 103 
manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação 104 
plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos 105 
favoráveis dos conselheiros Ana Carina, Gabriela Grisa, Henrique, Jose Alberto, 106 
Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, Rosana, Silvana e Silvya e as ausências dos 107 
conselheiros Carla Back, Juliana e Kelly. No item 6.1. Julgamento do relatório e voto 108 
do Processo Ético-Disciplinares nº 600760/2017 (relatora cons. Juliana C. D. de 109 
Andrade e relatório e voto vista da cons. Eliane de Queiroz Gomes Castro), foi 110 
registrada a presença da Advogada do profissional denunciado. A Presidente 111 
apresentou os nomes do denunciante e denunciado, questionando se havia suspeição 112 
ou impedimento. Sem manifestações, em função da ausência da relatora Conselheira 113 
Juliana, a Conselheira Gabriela fez a leitura do resumo dos autos, fundamentação e o 114 
voto, no sentido aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência reservada e multa 115 
de sete anuidades. Em função da ausência da Conselheira Eliane, solicitante do pedido 116 
de vista, o Conselheiro Henrique fez a leitura do resumo dos autos, fundamentação e o 117 
voto vista, no sentido aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência reservada. A 118 
Advogada da defesa manifestou-se no sentido de defender que a regra do anúncio 119 
exigia as informações necessárias para elaboração do projeto, não havendo assim 120 
infração, uma vez que o próprio texto legal constava no anúncio, dizendo que assim o 121 
serviço só seria prestado após o recebimento das informações necessárias para 122 
elaboração do projeto. Falou que o anúncio não tratava de um projeto arquitetônico e 123 
sim de uma apresentação decorativa de um layout 2D, cujo serviço poderia ser prestado 124 
por qualquer pessoa por não ser atividade privativa de Arquiteto. Defendeu também que 125 
não se constitui infração a forma como foi elaborado e apresentado o anúncio, uma vez 126 
que não houve obtenção de vantagem indevida tampouco maculando o interesse 127 
público, que seria o que se visava proteger em um processo de infração ética. Afirmou 128 
que entendia que a decisão do Conselho deveria ser revista, rejeitando o voto da 129 
comissão, uma vez que o denunciado não cometeu nenhuma infração ética. 130 
Apresentados os votos, a Presidente encaminhou para votação o voto original e o voto 131 
vista, ganhando por maioria dos presentes o voto original com os votos dos conselheiros 132 
Gabriela Grisa, Henrique, Larissa, Newton, Silvana e Silvya e  voto vista com os votos 133 
dos conselheiros Ana Carina, José Alberto, Maurício e Rodrigo e as ausências dos 134 
conselheiros Carla Back, Juliana, Kelly e Rosana. A Presidente encaminhou para 135 
votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por 136 
unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos Ana Carina, Gabriela Grisa, 137 
Henrique, José Alberto, Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, Silvana e Silvya e as 138 
ausências dos conselheiros Carla Back, Juliana, Kelly e Rosana. No item 6.3. 139 
Prorrogação do funcionamento da Comissão Temporária de Patrimônio do 140 
CAU/SC (origem: CD-CAU/SC), a Presidente apresentou o item. Sem manifestações, 141 
a Presidente encaminhou para votação a proposta de deliberação plenária apresentada, 142 
que foi aprovada por unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos Ana 143 



 

 

Carina, Gabriela Grisa, Henrique, José Alberto, Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, 144 
Silvana e Silvya e as ausências dos conselheiros Carla Back, Juliana, Kelly e Rosana. 145 
No item 6.4. Alteração da Deliberação Plenária CAU/SC nº 618/2021, que 146 
regulamenta a participação presencial dos membros nas reuniões virtuais dos 147 
órgãos colegiados do CAU/SC (origem: CD-CAU/SC), a Presidente apresentou o 148 
item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a proposta de 149 
deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes, 150 
com os votos favoráveis dos Ana Carina, Gabriela Grisa, Henrique, José Alberto, 151 
Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, Rosana, Silvana e Silvya e as ausências dos 152 
conselheiros Carla Back, Juliana e Kelly. No item 6.5. Construção da Agenda Política 153 
do CAU/SC (origem: CD e PRES-CAU/SC) a Presidente apresentou o item. A 154 
Conselheira Gabriela Grisa sugeriu uma ação de aproximação com a FECAM. A 155 
Conselheira Silvya disse que suas sugestões enviadas não estariam contempladas na 156 
proposta. A Presidente sugeriu que o item fosse pautado na próxima reunião. O 157 
Conselheiro Newton sugeriu aproximação com as Câmaras de Vereadores. A 158 
Presidente também sugeriu abordar a questão de pregão para contratação de projetos. 159 
Sem manifestações, o item foi encaminhado para análise na reunião de janeiro. No item 160 
6.7. Instauração da Câmara Temática de BIM – 2022 (origem: CD-CAU/SC), a 161 
Presidente apresentou o item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para 162 
votação a proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por 163 
unanimidade dos presentes, com os votos favoráveis dos Ana Carina, Gabriela Grisa, 164 
Henrique, José Alberto, Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, Silvana e Silvya e as 165 
ausências dos conselheiros Carla Back, Juliana, Kelly e Rosana. No item 6.6. 166 
Calendário de reuniões do CAU/SC – 2022 (origem: CD-CAU/SC), o Gerente Jaime 167 
apresentou o item. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a 168 
proposta de deliberação plenária apresentada, que foi aprovada por unanimidade dos 169 
presentes, com os votos favoráveis dos Ana Carina, Gabriela Grisa, Henrique, José 170 
Alberto, Larissa, Maurício, Newton, Rodrigo, Silvana e Silvya e as ausências dos 171 
conselheiros Carla Back, Juliana, Kelly e Rosana. No item 7. Comunicações dos 172 
Conselheiros e assuntos de interesse geral, o Conselheiro Rodrigo defendeu o RRT 173 
pré-pago, solicitando que o item fosse pautado em plenária. O Conselheiro Newton 174 
relatou sua participação no Conselho dos Bombeiros. A Conselheira Silvya destacou a 175 
importância da participação dos suplentes, sugerindo alteração do Regimento Interno 176 
para que os suplentes pudessem ter mais envolvimento. A Presidente lembrou que os 177 
suplentes sempre podem estar presentes nas reuniões como convidados, além da 178 
possibilidade da criação das Câmaras Temáticas. No item 8. Apresentação dos Áreas 179 
Internas do CAU/SC, no item 8.1. Relato da Gerência Administrativa e Financeira, 180 
o gerente Filipe apresentou os dados do ano com relação à gestão de pessoas e fez um 181 
relato sobre compras, contratos e licitações. Apresentou os resultados da gestão 182 
financeira do ano de dois mil e vinte e dois. Destacou o excesso de arrecadação do ano 183 
em sete virgula trinta e um por cento até o mês de novembro. No item 8.2. Relato da 184 
Gerência Técnica, o Supervisor de Atendimento Felipe apresentou os dados da 185 
gerência e do atendimento do mês de novembro e os dados acumulados do ano. No 186 
item 8.3. Relato da Gerência Fiscalização, o Gerente Leonardo apresentou os dados 187 
e atividades da fiscalização do mês de dezembro e os dados acumulados do ano. No 188 
item 8.4. Relato da Assessoria Especial, o Assessor Segala apresentou as 189 
informações sobre a assessoria, comunicação e eventos do CAU/SC do mês de 190 
novembro. O Gerente Jaime fez um fechamento, agradecendo todos os gerentes, 191 
funcionários e conselheiros, colocando-se à disposição de todos. A Presidente 192 
agradeceu a colaboração de todos no primeiro ano de gestão, desejando um feliz natal 193 



 

 

e um próspero ano novo. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou 194 
encerrada a reunião às doze horas e vinte e oito minutos. Para constar, eu, Tatiana 195 
Moreira Feres de Melo, secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada 196 
em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pela Presidente para que 197 
reproduza os efeitos legais. 198 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Presidente do CAU/SC 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Tatiana Moreira Feres de Melo 

Secretária do CAU/SC 
 
 
 
 


