
 

 

 
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 128 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
realizada no dia dez de junho do ano de dois 
mil e vinte e dois, on-line, de forma híbrida, 
através da plataforma Zoom.  
 
 

Às nove horas e dez minutos do dia dez de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 vinte e oito. Presentes de forma presencial os senhores Conselheiros Estaduais, 4 
Arquitetos e Urbanistas ELIANE DE QUEIROZ GOMES CASTRO, GOGLIARDO 5 
VIEIRA MARAGNO, JANETE SUELI KRUEGER, LARISSA MOREIRA, RODRIGO 6 
ALTHOFF MEDEIROS e ROSANA SILVEIRA. Presentes de forma virtual a Presidente 7 
do CAU/SC, Arquiteta e Urbanista PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, os 8 
senhores Conselheiros Estaduais FÁRIDA MIRANY DE MIRA, GABRIELA 9 
FERNANDA GRISA, JOSÉ ALBERTO GEBARA e MAURÍCIO ANDRÉ GIUSTI. 10 
Presente também, de forma virtual, o Coordenador do CEAU-CAU/SC RONALDO 11 
MATOS MARTINS. Presentes os empregados do CAU/SC, o Secretário dos Órgãos 12 
Colegiados JAIME TEIXEIRA CHAVES, o Gerente Geral JOÃO VICENTE SCARPIN, 13 
o Assessor da Presidência PERY ROBERTO SEGALA MEDEIROS, o Gerente 14 
Administrativo Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, o Gerente Técnico PEDRO 15 
SCHULTZ FONSECA BAPTISTA, o Gerente de Fiscalização LEONARDO VISTUBA 16 
KAWA, a Assessora Jurídica ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, a Coordenadora de 17 
Tecnologia e Sistemas da Informação MARIA CÉLIA FONSECA e a Secretária BRUNA 18 
PORTO MARTINS. Registram-se as ausências justificadas dos conselheiros, Arquitetos 19 
e Urbanistas, ANA RAQUEL WITTHOFT, HENRIQUE RAFAEL DE LIMA, JULIANA 20 
CORDULA DREHER DE ANDRADE, SILVYA HELENA CAPRARIO e da Conselheira 21 
Federal DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO. Após verificação e constatação da 22 
existência de quórum a Presidente agradeceu a presença de todos, esclareceu o 23 
funcionamento do chat da reunião e lembrou da importância de se identificar antes de 24 
qualquer contribuição. Após a execução do hino nacional, a Presidente apresentou a 25 
pauta da reunião, incluindo como extra pauta os itens 6.4. Recomposição do Plenário 26 
do CAU/SC e 6.5. Alteração da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589/2021, que sem 27 
manifestações, foi encaminhada para votação e aprovada por unanimidade dos 28 
presentes com os votos favoráveis dos conselheiros Eliane, Fárida, Gabriela Grisa, 29 
Gogliardo, Janete, José Alberto, Larissa, Maurício, Rodrigo e Rosana. No item 4. 30 
Discussão e Aprovação da ata da 127ª Reunião Plenária Ordinária, a Presidente 31 
informou que não houve solicitação prévia de alterações. Sem manifestações, a ata foi 32 
encaminhada para votação que foi aprovada por unanimidade dos presentes com os 33 
votos favoráveis dos conselheiros Eliane, Fárida, Gabriela Grisa, Gogliardo, Janete, 34 
José Alberto, Larissa, Maurício, Rodrigo e Rosana. No item 5. Apresentação de 35 
comunicados, a Presidente explicou que o tempo de fala de cada relato estaria limitado 36 
a cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, conforme o Artigo 47 do Regimento Interno 37 
do CAU/SC. No item 5.1. Comunicado do CEAU-CAU/SC, o Coordenador Ronaldo 38 
informou que a última reunião do Colegiado contou com a participação de algumas 39 
entidades mistas: AECOM –  Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e 40 
Microrregião; AEAO – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste; ASSENAR 41 
– Associação de Engenheiros e Arquitetos do Extremo Oeste de Santa Catarina. 42 
Relatou que as entidades expuseram certas dificuldades que encontravam em realizar 43 
algumas atividades com apoio do CREA-SC e do CAU/SC. Expôs que as colocações 44 



 

 

foram bem interessantes e que algumas delas estavam apoiando o “III Congresso de 45 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”. Após, disse que o CEAU-CAU/SC pensou 46 
em realizar duas reuniões ampliadas, sendo uma por semestre, com a participação das 47 
entidades. Com relação à carta aos candidatos, informou que o Colegiado vai manter a 48 
versão original do CAU/BR e utilizá-la para ações frente aos candidatos locais. Em 49 
seguida, disse que foi discutido sobre concurso como forma de contratação para 50 
projetos públicos e privados, sendo que foi definido somente pelos projetos de área 51 
pública, e que será encaminhada carta de incentivo às prefeituras de Santa Catarina 52 
para se utilizarem desse tipo de contratação. Após, informou sobre sua participação 53 
como palestrante no “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”, na 54 
etapa de Criciúma, destacando que o evento contou com a participação de muitos 55 
jovens. Por fim, disse que o CAU/SC e a AsBEA/SC não conseguiram “cadeira” no 56 
Conselho da Cidade de Florianópolis, porém o IAB/SC sim, destacando que se 57 
houvesse mais união entre os Arquitetos e Urbanistas talvez fosse possível conseguir 58 
ao menos mais uma vaga no Conselho. No item 5.2. Relato dos Coordenadores das 59 
Comissões Ordinárias, no Relato da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina, a 60 
Coordenadora Janete expôs que os julgamentos dos processos ético-disciplinares 61 
estavam seguindo de maneira satisfatória e comunicou que a comissão aprovou o 62 
conteúdo da carta do CAU/BR para envio aos candidatos. Depois, falou que talvez 63 
pudesse ser elaborada uma carta com assuntos bem específicos de Santa Catarina e 64 
que na próxima reunião plenária seriam apresentados relato e voto de processo ético-65 
disciplinar. No Relato da Comissão Ordinária de Ensino e Formação, o Coordenador 66 
Gogliardo informou que participou do “Encontro Preparatório do Seminário Formação, 67 
Prática e Atribuições Profissionais”, nos dias vinte e seis e vinte e sete de maio, em São 68 
Paulo. Disse que nesse período ocorreram diversos eventos e informou sobre sua 69 
participação e do Secretário Jaime na inauguração da sede do CAU/SP. Em seguida, 70 
destacou que nesse último encontro preparatório, desde o começo da reunião, o EaD 71 
foi o tema principal, ressaltando que foi cobrado enfaticamente um posicionamento da 72 
CEF-CAU/BR em relação ao assunto. Falou que foi solicitada uma mobilização e 73 
padronização de ações nacionais e que o Presidente do CAU/RS mencionou que o EaD 74 
não poderia ser considerado uma modalidade de ensino, mas sim uma metodologia de 75 
ensino. Após, enfatizou que enquanto essa questão estivesse judicializada, seria 76 
preciso que o Conselho reportasse à sociedade o fato de não haver garantia de 77 
qualidade de ensino, bem como do registro profissional. Posteriormente, citou que o 78 
CAU/RS expôs que uma deliberação própria suspendeu o cálculo de tempestividade 79 
dos cursos e adiante, disse que no encontro preparatório foi bastante discutido acerca 80 
da campanha do CAU/RS e cobrada uma campanha nacional de esclarecimento em 81 
relação ao EaD à sociedade. Depois, informou que o CAU/RS montou um sistema de 82 
fiscalização dos cursos de arquitetura e urbanismo e acrescentou que no encontro 83 
preparatório ocorreu uma reunião a respeito do ensino remoto e o ensino EaD. Expôs 84 
que o CAU/RS criou uma Comissão Temporária de Qualidade no Ensino e sugeriu que 85 
talvez o CAU/SC também pudesse fazer o mesmo. Disse que foi falado em uma busca 86 
de aproximação do Conselho com as instituições de ensino superior e propôs que nas 87 
próximas etapas do “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” fosse 88 
realizado colóquio sobre o ensino de arquitetura. Posteriormente, informou que na última 89 
reunião da CEF-CAU/SC foi levantada questão de verificar a situação de 90 
reconhecimento dos egressos que solicitam registro no CAU/SC. Comunicou que a 91 
CEF-CAU/SC questionou ao setor jurídico a implicância legal de o CAU/SC adotar a 92 
campanha do CAU/RS contra o uso indiscriminado do EaD e por fim, expôs que o 93 
Conselheiro Newton Marçal, membro suplente da CEF-CAU/SC, ficou responsável por 94 
elaborar um relato com o intuito de verificar a forma e o método de aprovação de registro 95 
de instituições de ensino superior com a metodologia de ensino EaD, a fim de o CAU/SC 96 



 

 

adotar o método de aprovação. No Relato da Comissão Ordinária de Organização, 97 
Administração e Finanças, o Coordenador Maurício, aproveitando a fala do 98 
Coordenador Gogliardo, falou que seria interessante verificar uma situação, na qual ele 99 
participou de evento em Chapecó e foi procurado pela Coordenadora do curso de 100 
arquitetura e urbanismo, a qual relatou que em dois mil e dezesseis o sistema ACAFE 101 
teve que mudar do sistema estadual para o sistema federal. Falou que desde o referido 102 
ano a instituição de ensino superior solicitou visita do Ministério da Educação e não 103 
estava conseguindo contato. Expôs que o CAU/SC precisaria ao menos dar uma 104 
negativa oficial à instituição para buscar uma solução. Em seguida, informou que na 105 
última reunião da COAF-CAU/SC foi feita apreciação do julgamento de quatro processos 106 
de ações de cobrança e acompanhamento do Edital de Patrocínio do CAU/SC, 107 
ressaltando que a única solicitação da Comissão de Avaliação do Patrocínio foi a 108 
extensão do número de Arquitetos e Urbanistas contemplados no histórico da 109 
arquitetura de Santa Catarina com o intuito de atender a todo o estado. A Presidente 110 
apontou que a UNOCHAPECÓ, instituição previamente citada pelo Coordenador 111 
Maurício, deveria enviar um comunicado oficial ao CAU/SC a fim de encaminhar o 112 
assunto à CEP-CAU/SC e ter um encaminhamento adequado. O Coordenador 113 
Gogliardo concordou com o dito pela Presidente e insistiu que o Conselho não poderia 114 
encobrir as deficiências do Ministério da Educação. No Relato da Comissão Ordinária 115 
de Exercício Profissional, a Coordenadora Eliane informou que a comissão teve seus 116 
trâmites habituais de baixas e interrupções e que optou por fazer um filtro mais 117 
detalhado, a fim de verificar quais regiões estavam tendo mais baixas e interrupções. 118 
Após, o Gerente Pedro expôs sobre a existência de um anteprojeto para isenção de taxa 119 
de Registro de Direitos Autorais – RDA e Certidão de Acervo Técnico com Atestado - 120 
CAT-A, fato que vai gerar impacto. Falou que seria apresentada manifestação da 121 
gerência técnica em reunião da COAF-CAU/SC, que tratará do assunto. Ao final, a 122 
Coordenadora Eliane informou que ela e o Coordenador Adjunto Henrique participariam 123 
do “2º Fórum de Coordenadores das CEPs CAU/UFs”, nos dias vinte e três e vinte e 124 
quatro de junho, em Brasília. No Relato da Comissão Especial de Política Urbana e 125 
Ambiental, o Coordenador Rodrigo informou que na última reunião foram aprovadas 126 
indicações de representantes regionais do CAU/SC e relatos de correspondências 127 
daqueles que já são representantes do Conselho. Acrescentou que foram aprovadas 128 
indicações de representantes regionais para o Conselho de Desenvolvimento Municipal 129 
de Biguaçu e que foram lidos relatórios enviados pelo Conselho Municipal de Habitação 130 
de Interesse Social de Guaramirim e Conselho da Cidade de São Bento do Sul. Após, 131 
falou que foi efetuada leitura de carta oriunda da Secretaria de Planejamento Urbano de 132 
São Bento do Sul, que está fazendo revisão do Plano Diretor por meio de Núcleo Gestor, 133 
na qual foi sugerido que o representante indicado do CAU/SC no Conselho da Cidade 134 
também participasse do Núcleo Gestor, sendo que a CPUA-CAU/SC aprovou a 135 
indicação de representante titular e suplente. Mencionou sobre a continuidade da 136 
Plataforma Ecossistemas das Cidades (UFSC), afirmando que a comissão estava 137 
aguardando devolutiva das tratativas com o Professor Kós no desenvolvimento desse 138 
trabalho e o apoio na publicação dos resultados da pesquisa através da CPUA-CAU/SC. 139 
Logo após, informou que também foi tratado sobre o fortalecimento do convite para o 140 
“III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina” e parabenizou toda a 141 
equipe interna do Conselho. Depois, disse que foi aprovada manifestação relativa ao 142 
Processo de Revisão do Plano Diretor de Florianópolis, nos termos da proposta de texto 143 
apresentada pela comissão. Falou que foi discutido acerca da campanha “Obra 144 
Regular”, ressaltando que a ideia era evoluir no assunto durante esse ano a fim de torná-145 
lo projeto do Conselho e alocar recursos para o próximo ano, dizendo que o objetivo era 146 
divulgar a campanha por meio eletrônico e principalmente por meio de outdoors. Em 147 
seguida, acrescentou que foi tratado sobre a exigência do uso de softwares BIM pelas 148 



 

 

prefeituras municipais nas análises de projetos com o objetivo de padronizar a análise 149 
de projetos. Também falou que o Conselheiro Douglas, membro suplente da CPUA-150 
CAU/SC, trouxe à reunião a questão do licenciamento declaratório, no sentido de tentar 151 
atuar para facilitar, simplificar, sugerir e acompanhar os profissionais, dando segurança 152 
a esses licenciamentos declaratórios. Por fim, disse que a próxima reunião da comissão 153 
contará com a participação do ex-conselheiro Leonardo Bragaglia para debater sobre o 154 
Plano Diretor da cidade de Chapecó e ressaltou a importância do recolhimento de RRT 155 
por professores. No Relato da Comissão Especial de Assistência Técnica para 156 
Habitação de Interesse Social, a Coordenadora Rosana informou que na reunião 157 
ordinária, realizada no dia dezenove de maio, foi debatida a participação da CATHIS-158 
CAU/SC no “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”, restando 159 
resolvido que em todas as etapas serão feitas visitas ao setor de habitação da prefeitura 160 
e em seguida, visitar uma área para trabalhar na oficina durante o Congresso. 161 
Acrescentou que a empresa “AH! Arquitetura Humana” participou da reunião e que 162 
estava reeditando a Cartilha ATHIS do CAU/SC com as novas diretrizes da comissão. 163 
Disse que na mesma reunião a comissão recebeu a equipe da prefeitura de 164 
Florianópolis para tratar do Termo de Acordo de Cooperação com a finalidade de 165 
desenvolver a ATHIS no município, sendo que foram discutidos os próximos trabalhos 166 
a serem desenvolvidos. Posteriormente, informou que no dia primeiro de junho foi 167 
realizada reunião específica para tratar da entrega prévia da nova cartilha e que restou 168 
definida a entrega no dia quinze de junho e retorno para o dia vinte e três de junho. Em 169 
seguida, a respeito da reunião sobre o Fundo ATHIS, realizada em São Paulo, expôs 170 
que foi discutido sobre: ações da ATHIS e sua importância em relação ao referido fundo; 171 
processos, organização e estruturação do fundo; problematização das cidades; 172 
dificuldades de criar fluxos e colocar em prática a lei da ATHIS; critérios de prioridades; 173 
construção de indicadores; elaboração de políticas públicas; escala de investimento do 174 
fundo; autonomia dos CAU/UF e aprimoramento da política púbica. Após, mencionou 175 
que será agendada oficina para discutir como será a estruturação do fundo. Ao final, no 176 
tocante ao “III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”, disse que a 177 
equipe de habitação da prefeitura de Criciúma recebeu a comissão, destacando que a 178 
visita foi exitosa e acrescentou que a comissão realizou oficina na qual foi mostrada a 179 
demanda real da situação de Criciúma. No item 5.3. Relato da Presidência, a 180 
Presidente informou sobre sua participação no Fórum de Presidentes, realizado em São 181 
Paulo, em paralelo à Plenária Ampliada do CAU/BR, expondo que em ambos houve um 182 
destaque para o lançamento da “Pesquisa Nacional e Maturidade BIM”, lançada pelo 183 
BIM Fórum Brasil em parceria com o CAU/BR. Ressaltou que na condição de Presidente 184 
do CAU/SC, fez uma grande explanação acerca do assunto no Fórum de Presidentes e 185 
que na Reunião Ampliada houve diversos debates interessantes. Depois, destacou a 186 
oficialização do uso da sede do CAU/SP e disse que foi falado sobre a necessidade de 187 
que os Fóruns de Coordenadores das CEPs CAU/UFs” tenham sempre o respaldo do 188 
Fórum de Presidentes para tentar alinhamento dos assuntos tratados nos eventos 189 
paralelos. Ao final, externou o descontentamento do CAU/SC perante a postura adotada 190 
pelo IAB/SC durante a votação para eleição do Conselho da Cidade de Florianópolis, 191 
realizada no dia nove de junho. A Presidente solicitou a antecipação do item 5.6. 192 
Apresentação da ASCOP (Associação dos Conselhos Profissionais de Santa 193 
Catarina). Em seguida, o Diretor Tesoureiro da associação, senhor Marino Tessari, 194 
apresentou os dados relativos à criação, organização e objetivo da associação, bem 195 
como o número de conselhos profissionais associados. Além disso, apresentou os 196 
membros da Diretoria Executiva, composição do Conselho Fiscal e as comissões 197 
temáticas: Comissão Temática de Educação e Formação Profissional; Comissão 198 
Temática de Fiscalização e Ética; Comissão Temática de Governança e Transparência; 199 
Comissão Temática de Licitações e Contratos; Comissão Temática de Planejamento e 200 



 

 

Gestão Estratégica; Comissão Temática de Saúde. Em seguida, falou sobre a 201 
organização, relatando que a associação é pessoa jurídica constituída, com sede 202 
própria, que desenvolve ações conjuntas com os associados e é atuante junto aos 203 
parlamentares, instituições de ensino e órgãos públicos. Sobre as atividades, expôs que 204 
a associação realiza reuniões de Diretoria e do Conselho Fiscal mensalmente, 205 
Assembleias Gerais Ordinárias bimestralmente, cursos de capacitação, ações com a 206 
Secretaria Estadual de Saúde e Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Depois, convidou 207 
os presentes a conhecerem o website da associação para acompanhamento do trabalho 208 
desenvolvido e ao Conselho para realização de evento em conjunto, com assuntos 209 
pertinentes à Arquitetura e Urbanismo. Ao final, agradeceu a oportunidade e se colocou 210 
à disposição. A Presidente convidou os conselheiros que perceberem alguma 211 
convergência nas ações expostas pelo Diretor Marino a procurarem a presidência para 212 
colocar em contato com a ASCOP. Posteriormente, o Secretário Jaime registrou a 213 
impossibilidade de participação da Conselheira Federal Daniela Pareja Garcia Sarmento 214 
haja vista que foi convidada para participar na discussão de item de pauta específico na 215 
reunião da COA-CAU/BR. A Presidente agradeceu a Conselheira Daniela por ter dado 216 
retorno e justificado sua ausência.  No item 5.5. Informes sobre o Congresso 217 
Catarinense de Arquitetura e Urbanismo, a Presidente relatou estar bastante 218 
satisfeita com o retorno da etapa de Criciúma. Destacou a participação da Conselheira 219 
Federal Suplente Vânia Búrigo, AsBEA/SC, IAB/SC e Núcleo Catarinense de Decoração 220 
- NCD e agradeceu a todos os palestrantes. Em seguida, o Assessor Pery apresentou 221 
o Relatório de Performance da etapa de Criciúma, realizada nos dias dois e três de 222 
junho. Ressaltou que foram efetuadas várias ações preparatórias, apresentando uma 223 
visão detalhada das etapas de planejamento, execução e controle, bem como imagens 224 
do evento. Ao final, informou que a próxima etapa será realizada em Joinville, na sede 225 
da Associação Empresarial de Joinville – ACIJ, nos dias sete e oito de julho e apresentou 226 
os nomes dos palestrantes confirmados. A Presidente fez uma breve apresentação dos 227 
palestrantes e disse que a partir da experiência de Criciúma, as oficinas da etapa de 228 
Joinville serão realizadas na quinta-feira a tarde, a fim de que não “concorram” com o 229 
próprio público das palestras. Por fim, solicitou aos conselheiros uma participação mais 230 
expressiva nas próximas etapas. O Conselheiro Gogliardo reforçou o sucesso da etapa 231 
de Criciúma e disse ter percebido a participação de uma plateia predominantemente 232 
jovem, fato que julgou importante para uma aproximação com o Conselho. Depois, 233 
observou que será muito bom manter as oficinas separadas das palestras haja vista o 234 
motivo apresentado pela Presidente. A Conselheira Janete questionou qual público se 235 
esperava para a etapa de Joinville. O Assessor Pery disse que a lotação máxima do 236 
auditório da Associação era de cento e cinquenta pessoas e que seria aceitável receber 237 
um público um pouco maior, sendo uma meta segura de espaço. A Conselheira Fárida 238 
questionou se a lotação máxima era segura em função da pandemia. A Presidente disse 239 
que o CAU/SC trabalhava com uma margem de segurança estabelecida pela própria 240 
entidade e tinha a ver com a legislação local. No item 6. Ordem do Dia, a Presidente 241 
explicou que estaria limitado a duas manifestações para cada conselheiro de até três 242 
minutos para cada matéria, conforme o Artigo 54, III, do Regimento Interno do CAU/SC. 243 
No item 6.1. Julgamento do relatório e voto de recurso apresentado contra decisão 244 
da CEP-CAU/SC (Processo de Exercício Profissional nº 1000129296/2021) - 245 
relatora cons. Fárida M. de Mira, a Conselheira Fárida efetuou leitura da 246 
fundamentação e do voto, no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/SC a 247 
manutenção do auto de infração e multa. O Conselheiro Rodrigo disse que diante do 248 
caso exposto ficou claro o exercício ilegal da profissão. A Conselheira Fárida explicou 249 
que a profissional solicitou a isenção da multa pelo fato de ter cumprido o que foi 250 
solicitado, entretanto, se tratava de exercício ilegal da profissão, sendo o risco bastante 251 
grande para a sociedade. A Conselheira Janete disse que claramente se tratava de caso 252 



 

 

de exercício ilegal da profissão e julgou importante lutar pela criminalização do exercício 253 
ilegal da profissão no que diz respeito à profissão de Arquiteto e Urbanista. O 254 
Conselheiro Rodrigo concordou com ambas as conselheiras e sugeriu abrir processos 255 
por falsidade ideológica nesse tipo de situação. Sem mais manifestações e não havendo 256 
pedido de vistas, a Presidente encaminhou para votação a minuta de deliberação 257 
apresentada, que foi aprovada por unanimidade, conforme deliberação plenária emitida 258 
(DPOSC nº 675/2022). Após a Presidente retomou o item 5.3. Relato da Presidência 259 
e informou sobre os pedidos de renúncia ao mandato das conselheiras Valesca 260 
Menezes Marques e Carla Cintia Back e explicou que seria votada a recomposição do 261 
Plenário. No item 6.2. Prorrogação de prazo da Comissão Temporária de Patrimônio 262 
do CAU/SC, a Presidente contextualizou que a comissão tinha prazo para 263 
funcionamento, mas não houve um compasso exatamente nivelado com a finalização 264 
do processo de aquisição da sede, e relatou que o Conselho Diretor julgou necessário 265 
solicitar a prorrogação do funcionamento da comissão de forma extraordinária por mais 266 
três meses. Após, efetuou leitura da deliberação do Conselho Diretor referente ao 267 
assunto. Sem manifestações, o item foi encaminhado para votação e aprovado por 268 
unanimidade, conforme deliberação plenária emitida (DPOSC nº 676/2022). No item 6.3. 269 
Termo de Fomento – Edital de Chamada Pública nº 01/2022 “Relevância Histórica 270 
da Arquitetura Catarinense. Obras e Profissionais”, o Conselheiro Newton Marçal, 271 
na condição de membro titular da Comissão de Seleção dos Projetos do Edital de 272 
Chamada Pública nº 01/2022, informou que a comissão fez algumas indagações com 273 
relação ao projeto do edital e insistiu para que fosse efetivamente estadual. Disse que 274 
a participação da comissão se encerraria e que a fiscalização posterior ficaria a cargo 275 
dos técnicos do CAU/SC. O Conselheiro José Alberto, membro titular da comissão, 276 
disse que houve poucos inscritos, talvez pelo tempo de divulgação reduzido ou pelo 277 
próprio tema que é complexo e abrangente. Expôs que foram realizadas três reuniões, 278 
sendo a primeira para seleção do projeto, a segunda para análise do Plano de Trabalho, 279 
na qual deram retorno ao autor sobre a preocupação da comissão com relação à 280 
abrangência do projeto e na terceira foi avaliada a defesa do autor do projeto. O 281 
Secretário Jaime registrou que a Arquiteta e Urbanista Marina Lemos Lameiras, 282 
Arquiteta da Gerência Técnica do Conselho, também era membro titular da comissão e 283 
participou dessa seleção. Acrescentou que o projeto certamente seria encerrado antes 284 
da última etapa do Congresso e que a intenção é ter ao final de novembro uma cota 285 
mínima de exemplares para serem impressos. Ao final, explicou que estava sendo posta 286 
em votação a autorização para a Presidente assinar o Termo de Fomento. Sem mais 287 
manifestações, o item foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade, 288 
conforme deliberação plenária emitida (DPOSC nº 677/2022). No item 6.4. 289 
Recomposição do Plenário do CAU/SC, a Presidente comunicou que anteriormente 290 
foi feita consulta à Comissão Eleitoral Nacional - CEN-CAU/BR a fim de verificar a 291 
questão da demora de autorização para recomposição do Plenário e foi informado que 292 
se tratava de um processo burocrático, o qual precisava tramitar em várias instâncias. 293 
Em seguida, disse que o assunto estava sendo trazido como item extra pauta com o 294 
intuito de agilizar o processo e conseguir recompor pelo menos primeiramente as duas 295 
duplas de conselheiras que já haviam solicitado renúncia ao mandato e agora, a terceira 296 
dupla, conselheiras Valesca Menezes Marques e Carla Cintia Back. Por fim, falou que 297 
seria necessário aprovar a recomposição do Plenário em decorrência de renúncia ao 298 
mandato das conselheiras supracitadas. O Conselheiro Gogliardo disse ser favorável à 299 
recomposição e que as ausências faziam muita falta nas comissões, destacando ser um 300 
fato preocupante e que deveria servir de alerta para o futuro. Após, expôs que deveria 301 
ser sugerido ao CAU/BR a inclusão de algum dispositivo de recomposição menos 302 
burocrático e com maior agilidade. O Conselheiro Rodrigo concordou com o dito pelo 303 
Conselheiro Gogliardo e destacou a importância principalmente da Conselheira Valesca 304 



 

 

nas ações do Conselho desde a gestão anterior. A Presidente ressaltou o trabalho 305 
excepcional da Conselheira Valesca à frente da Câmara Temática e da CPUA-CAU/SC 306 
e agradeceu à dupla, em especial à Conselheira Valesca, que foi bastante ativa no 307 
Conselho. Ante o exposto pelo Conselheiro Gogliardo, o Secretário Jaime sugeriu 308 
acrescentar à minuta de deliberação o seguinte texto: “Sugerir à CEN que na revisão do 309 
atual regulamento eleitoral considere rever o procedimento de recomposição dos cargos 310 
de conselheiros e suplentes, com o objetivo de torná-lo mais célere para evitar a 311 
vacância prolongada”. A Conselheira Fárida disse sentir muito pelas renúncias, 312 
ressaltando a responsabilidade da chapa das conselheiras e sugeriu ao Plenário refletir 313 
e tentar entender exatamente os motivos que levaram as conselheiras da chapa dois a 314 
solicitarem renúncia ao mandato.  O Conselheiro Gogliardo falou que em nenhum 315 
momento personalizou a situação e fez referência às chapas, e disse que estava falando 316 
sobre um problema de funcionamento do Conselho. Sem mais manifestações, a 317 
Presidente encaminhou para votação a minuta de deliberação apresentada com a 318 
inclusão de texto sugerida, que foi aprovada por unanimidade, conforme deliberação 319 
plenária emitida (DPOSC nº 678/2022). Posteriormente, o Conselheiro Maurício 320 
manifestou que a COAF-CAU/SC é composta por três membros e seus suplentes e com 321 
a renúncia das conselheiras Valesca e Carla Back a comissão passaria a ser composta 322 
por somente dois conselheiros, fato que fragilizaria a questão do quórum. Para tanto, 323 
solicitou que fosse colocada em votação a recomposição da COAF-CAU/SC em virtude 324 
de o CAU/SC estar aguardando a definição de recomposição do Plenário pelo CAU/BR. 325 
Após as conselheiras Janete e Fárida fazerem questionamentos acerca da 326 
recomposição da comissão e a Presidente e o Secretário Jaime prestarem os devidos 327 
esclarecimentos, a Conselheira Eliane se colocou à disposição para compor como 328 
membro titular a COAF-CAU/SC. Sem mais manifestações, o item foi encaminhado para 329 
votação e aprovado por unanimidade, conforme deliberação plenária emitida (DPOSC 330 
nº 679/2022). A Presidente sugeriu conduzir a reunião até às treze horas, sem intervalo 331 
para almoço. Não houve objeção por parte dos conselheiros presentes. A Conselheira 332 
Gabriela Grisa sugeriu um intervalo de dez minutos. A Presidente disse que antes seria 333 
tratado do próximo item de pauta e depois feito o intervalo, para então após prosseguir 334 
com o andamento da reunião. No item 6.5. Alteração da Deliberação Plenária CAU/SC 335 
nº 589/2021, o Secretário Jaime explicou que havia necessidade de fazer algumas 336 
adequações na deliberação no que diz respeito às assinaturas de súmulas e 337 
deliberações. Sem manifestações, a Presidente encaminhou para votação a minuta de 338 
deliberação apresentada, que foi aprovada por unanimidade, conforme deliberação 339 
plenária emitida (DPOSC nº 680/2022). Foi realizado o intervalo de dez minutos. 340 
Retomada a reunião, no item 7. Comunicados dos Conselheiros, a Conselheira 341 
Gabriela informou que esteve em contato com a Defensora Pública do Estado de Santa 342 
Catarina, Ana Paula Berlatto Fão Fischer, que manifestou interesse em uma 343 
aproximação com o CAU/SC para quem sabe estabelecer um termo de colaboração 344 
entre as entidades no que diz respeito à atuação em processos de regularização 345 
fundiária e habitação de interesse social. Expôs que a Defensora se colocou à 346 
disposição para participar de reunião plenária ou de reunião da CATHIS-CAU/SC a fim 347 
de estreitar os laços e viabilizar uma maneira de criar essa cooperação mútua. Em 348 
seguida, o Conselheiro Newton relatou sobre sua participação no Conselho Estadual de 349 
Segurança Contra Incêndio e Pânico – CESIP, destacando que serão enfrentandos 350 
muitos problemas a partir do momento que a nova legislação começar a vigorar, no mês 351 
de julho. Informou que no dia trinta de junho ocorrerá um treinamento com o Corpo de 352 
Bombeiros, no qual o CREA-SC fará uma interação e solicitou que o CAU/SC 353 
comunique aos Arquitetos e Urbanistas de todo o estado para acompanhamento do 354 
treinamento. Seguidamente, acrescentou que proferiu palestra pela CEF-CAU/SC em 355 
Chapecó, na qual foi reforçada a questão do ensino EaD e serviu de treinamento para 356 



 

 

o exercício da profissão.  A Presidente comunicou que no dia seis de junho visitou junto 357 
ao Conselheiro Newton a Presidente em Exercício do CREA/SC,  Engenheira Ângela 358 
Paviani, ressaltando que houve uma conversa muito “rica” e que a Presidente Ângela 359 
foi a primeira mulher a ocupar a presidência do CREA-SC. O Conselheiro Rodrigo disse 360 
que desde a gestão anterior sugeriu propor ao CAU/BR realizar tratativas com o 361 
Congresso ou Câmara dos Deputados para que na Lei do Estatuto da Cidade 362 
necessariamente houvesse a participação dos Arquitetos e Urbanistas nos Conselhos 363 
da Cidade. Após, registrou sua insatisfação com o IAB/SC na eleição para o Conselho 364 
da Cidade de Florianópolis, sugerindo convidar o Presidente em Exercício Ângelo 365 
Arruda para em reunião plenária do CAU/SC explicar sobre o ocorrido. Depois, disse 366 
que a Coordenadora do “Movimento Floripa Sustentável”, senhora Zena Becker, foi 367 
chamada para atuar como Coordenadora de Projetos Especiais e Relações com a 368 
Sociedade Civil na Prefeitura de Florianópolis, sendo que a partir do dia treze de junho 369 
iniciará o trabalho e coordenará as Audiências Públicas que retificarão e ratificarão o 370 
Plano Diretor até ser aprovado. Em seguida, falou que gostaria de enviar uma carta em 371 
nome do CAU/SC parabenizando essa importante função pública. O Conselheiro 372 
Gogliardo informou que o prazo para responder a “Pesquisa Nacional sobre 373 
Digitalização na Arquitetura e Urbanismo” foi prorrogado até o dia dezessete de junho. 374 
A Presidente agradeceu ao seu anfitrião, Presidente do CAU/PE, senhor Rafael Tenório, 375 
que a recepcionou através de convite feito por ele para o “Lançamento do Selo CAU/PE 376 
Estágio 4.0”. Logo depois o convidou para se apresentar e falar um pouco sobre esse 377 
assunto. O Presidente Rafael Tenório, agradeceu a disponibilidade da Presidente 378 
Patrícia e disse que a palestra foi muito bem comentada em vários grupos de WhatsApp 379 
do estado. Explicou que o lançamento do “Selo CAU/PE Estágio 4.0” ocorreu em virtude 380 
de uma demanda dos representantes de turmas de instituições de ensino superior haja 381 
vista os relatos de experiências muito negativas relacionadas aos estágios, sendo que 382 
foi parametrizado e criada uma série de metas e procedimentos. Falou que existe um 383 
convênio no qual o CAU e o órgão que regula os estágios em Pernambuco monitoram 384 
de uma forma muito mais profissional, a fim de que a experiência de estágio seja de fato 385 
produtiva e enriquecedora. Por fim, mencionou que posteriormente seriam repassados 386 
todos os detalhes aos CAU/UF que tiverem interesse em replicá-lo. No item 8. 387 
Apresentação das Áreas Internas do CAU/SC, no item 8.1. Relato da Gerência 388 
Administrativa e Financeira, o Gerente Filipe apresentou os dados dos meses de maio 389 
e junho com relação à gestão de pessoas, destacando que no mês anterior houve casos 390 
confirmados de COVID-19, fato que gerou afastamentos da equipe e necessidade de 391 
fechamento do Conselho para realização de limpeza, conforme determinação da 392 
Vigilância Epidemiológica. Acrescentou que por esse motivo foi elaborada normativa 393 
interna para reembolso de despesa com testagem, pois possibilita maior celeridade no 394 
processo de identificação de caso de COVID-19 sem contaminar o restante da equipe 395 
e levar todos ao trabalho remoto. Após, fez um relato sobre compras, contratos e 396 
licitações. Apresentou os resultados da gestão financeira, destacando um superávit de 397 
caixa no mês de maio bem como superávit anual. Em seguida, chamou atenção para 398 
as receitas financeiras, destacando que no mês de maio já havia sido arrecadado cento 399 
e vinte e dois por cento do que o esperado para o ano, porém houve vários outros 400 
destaques negativos na execução orçamentária a exemplo das diárias e passagens, 401 
com valor acima do esperado para o período, e também a previsão de reajuste salarial 402 
dos empregados em função da inflação. Informou que o encerramento contábil e o 403 
Relatório de Gestão TCU haviam sido finalizados e expôs que o Conselho estava em 404 
fase de Auditoria Externa e no próximo mês terá Reprogramação Orçamentária. Por fim, 405 
salientou sobre a necessidade de atenção ao planejamento de recebimento de diárias, 406 
solicitando antecipação nas solicitações. No item 8.2. Relato da Gerência Técnica, o 407 
Gerente Pedro apresentou os dados da gerência e do atendimento do mês de maio. 408 



 

 

Depois, a Presidente questionou qual foi o número de coletas biométricas realizadas 409 
durante o Congresso, na etapa de Criciúma. O Gerente Pedro respondeu que foram 410 
quarenta e seis. No item 8.3. Relato da Gerência Fiscalização, o Gerente Leonardo 411 
apresentou os dados e atividades da fiscalização dos meses de abril e maio. O 412 
Conselheiro Gogliardo sugeriu divulgar nas mídias do CAU/SC duas ações muito 413 
significativas apresentadas pelo Gerente Leonardo, as quais foram efetuadas pela 414 
Gerência de Fiscalização: alteração do vencimento do Concurso Público do Município 415 
de Tubarão, com aumento da remuneração; e retificação de Edital da Prefeitura de 416 
Florianópolis que possui como objeto a construção de pista de skate, possibilitando a 417 
participação de Arquitetos e Urbanistas. No item 8.4. Relato da Assessoria Especial, 418 
o Assessor Pery apresentou as informações sobre a assessoria, comunicação e eventos 419 
do CAU/SC do mês de maio. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente declarou 420 
encerrada a reunião às doze horas e cinquenta e dois minutos. Para constar, eu, Bruna 421 
Porto Martins, secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas 422 
as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pela Presidente para que reproduza os 423 
efeitos legais. 424 
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Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
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Secretária do CAU/SC 
 
 
 
 


		2022-07-19T09:33:41-0300
	Brasil
	PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN
	Assinador Serpro


		2022-07-19T09:45:20-0300




