
 

 

 
 
 
Ata da sessão de julgamento dos indicados 
ao Prêmio de Honra ao Mérito Edital de 
Chamada Pública nº 02/2020, realizada no 
dia vinte e oito de outubro de dois mil e 
vinte, online por meio da Plataforma ZOOM. 
 
 
 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14:30 (quatorze horas e 1 

trinta minutos), online por meio da Plataforma ZOOM, reuniram-se os representantes do 2 

CEAU-CAU/SC para realizar a Seleção ao Prêmio de Honra ao Mérito,  Edital de Chamada 3 

Pública nº 02/2020, a Presidente do CAU/SC, a arquiteta e urbanista Daniela Sarmento, a 4 

Coordenadora Adjunta da CEF-SC, a arquiteta e urbanista Jaqueline Andrade, o 5 

Coordenador da CEP-SC, o arquiteto e urbanista Everson Martins, o Presidente do 6 

IAB/SC, arquiteto e urbanista Luiz Alberto de Souza e a Presidente do SASC, entidade que 7 

coordena o CEAU-CAU/SC em 2020, a arquiteta e urbanista Daniela Accorinte Lopes, 8 

abaixo assinados.  Assessorando a reunião, esteve presente o arquiteto e urbanista 9 

Antonio Couto Nunes, Assessor Especial da Presidência do CAU/SC. O objetivo da 10 

reunião era de analisar as candidaturas inscritas no Prêmio em cada uma das categorias. 11 

Cabe informar que a entidade AsBEA-SC, membro permanente do CEAU-CAU/SC, foi 12 

convocada assim como as demais, mas não se manifestou quanto à participação pela 13 

Intranet do CAU/SC, e não acessou ao link na data da reunião. Constatada a presença de 14 

quórum mínimo necessário para a realização da atividade, o assessor Antonio informou 15 

que a Presidente Daniela Sarmento estava com problemas de conexão, mas que 16 

ingressaria na sala virtual da reunião assim que possível. Relembrou aos participantes que 17 

na 32ª (trigésima segunda) reunião ordinária do CEAU-CAU/SC, realizada  no dia 20 18 

(vinte) de outubro foi realizada leitura completa do edital e apresentados os nome dos 19 

indicados. Os membros do CEAU-CAU/SC decidiram então por realizar uma reunião 20 

específica com a pauta da seleção dos candidatos, e que seria importante que as 21 

entidades pudessem consultar suas diretorias em relação aos candidatos. Assim, o 22 

assessor informou que encaminhou todos os currículos para apreciação das entidades do 23 

Colegiado e que na data de hoje já poderia ser tomada uma decisão. Apresentou 24 

novamente as categorias em disputa e os candidatos em cada categoria. Para a 25 

Contribuição Benemérita os indicados foram: Ateliê Modelo de Arquitetura  (AMA-UFSC) e 26 

Escritório Modelo Troca de Saberes (EMTROSA – UDESC); na categoria Contribuição 27 

Honorífica os indicados foram: IAB/SC, Renan Soares de Souza, Centro de Assessoria a 28 

Autogestão Popular - CAAP e Maria Del Pilar Carlevaro; na categoria Contribuição 29 

Profissional do Arquiteto e Urbanista os indicados foram: Diego Justo do Espírito Santo, 30 

Maria Inês Sugai, Silvia Ribeiro Lenzi e André Francisco Câmara Schmitt e na categoria 31 

Contribuição Profissional do Jovem Arquiteto os indicados foram: Vinícius Mariot e 32 

Eduardo Baptista Lopes. e que nenhum nome tinha pendências financeiras ou éticas com 33 

o CAU/SC. Após, efetuou leitura do edital, destacando as regras para o julgamento. 34 

Informou ainda que seria realizada uma verificação documental em relação aos nomes 35 

indicados nos  órgãos públicos pertinentes (poderes judiciário, tribunal de contas). Para 36 

garantir a premiação, caso o primeiro colocado tivesse algum problema na justiça, foram 37 

selecionados dois nomes em cada categoria, sendo que o segundo nome seria divulgado 38 

somente no caso de a verificação documental do primeiro colocado apontar alguma 39 

irregularidade. Após breve debate sobre os nomes e a forma de votação, iniciou-se a 40 
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votação. Assim, o Assessor Antonio solicitou que cada entidade anunciasse seus votos na 41 

categoria Contribuição Benemérita. O Arquiteto Luiz Aberto informou que o voto do IAB/SC 42 

era: primeiro colocado AMA - UFSC e segundo colocado EMTROSA – UDESC. A Arquiteta 43 

Daniela Lopes informou que o voto do SASC era: primeiro colocado AMA - UFSC e 44 

segundo colocado EMTROSA – UDESC. O Coordenador Everson Informou que o voto da 45 

CEP-CAU/SC era: primeiro colocado EMTROSA – UDESC e segundo colocado AMA – 46 

UFSC. A Coordenadora Jaqueline Informou que o voto da CEF-CAU/SC era: primeiro 47 

colocado AMA - UFSC e segundo colocado EMTROSA – UDESC. O Assessor Antonio 48 

solicitou que cada entidade anunciasse seus votos na categoria Contribuição Honorífica. O 49 

Arquiteto Luiz Aberto informou que o voto do IAB/SC era: primeiro colocado IAB/SC e 50 

segundo colocado CAAP. A Arquiteta Daniela Lopes informou que o voto do SASC era: 51 

primeiro colocado CAAP e segunda colocada Maria Del Pilar. O Coordenador Everson 52 

Informou que o voto da CEP-CAU/SC era: primeira colocada Maria Del Pilar e segundo 53 

colocado CAAP. A Coordenadora Jaqueline Informou que o voto da CEF-CAU/SC era: 54 

primeiro colocado CAAP e segunda colocada Maria Del Pilar. O Assessor Antonio solicitou 55 

que cada entidade anunciasse seus votos na categoria Contribuição Profissional. O 56 

Arquiteto Luiz Aberto informou que o voto do IAB/SC era: primeira colocada Silvia Lenzi e 57 

segundo colocado André Schmidt. A Arquiteta Daniela Lopes informou que o voto do 58 

SASC era: primeira colocada Maria Inês e segundo colocado Diego Justo. O Coordenador 59 

Everson Informou que o voto da CEP-CAU/SC era: primeiro colocado André Schmidt e 60 

segunda colocada Silvia Lenzi. A Coordenadora Jaqueline Informou que o voto da CEF-61 

CAU/SC era: primeira colocada Maria Inês e segunda colocada Silvia Lenzi. Neste 62 

momento a Presidente Daniela Sarmento ingressou ao link da reunião. Após uma rápida 63 

contextualização do que havia sido encaminhado até o momento, ela agradeceu a espera 64 

e informou que foi realizada uma reunião com todos os coordenadores de comissão para a 65 

escolha dos nomes e anunciou os votos do CAU/SC nas categorias que já haviam sido 66 

votadas pelos demais, sendo Contribuição Benemérita primeiro colocado AMA - UFSC e 67 

segundo colocado EMTROSA – UDESC, Contribuição Honorífica primeiro colocado CAAP 68 

e segunda colocada Maria Del Pilar e Contribuição Profissional primeira colocada Maria 69 

Inês e segunda colocada Silvia Lenzi. Na sequência, o Assessor Antonio remtomou a 70 

ordem das indicações e solicitou que cada entidade anunciasse seus votos na categoria 71 

Jovem Arquiteto. O Arquiteto Luiz Aberto informou que o voto do IAB/SC era: primeiro 72 

colocado Eduardo Lopes e segundo colocado Vinicius Mariot. A Arquiteta Daniela Lopes 73 

informou que o voto do SASC era: primeiro colocado Vinicius Mariot e segundo colocado 74 

Eduardo Lopes. O Coordenador Everson Informou que o voto da CEP-CAU/SC era: 75 

primeiro colocado Eduardo Lopes e segundo colocado Vinicius Mariot. A Coordenadora 76 

Jaqueline Informou que o voto da CEF-CAU/SC era: primeiro colocado Vinicius Mariot e 77 

segundo colocado Eduardo Lopes. A Presidente Daniela Sarmento informou que o voto do 78 

CAU/SC era primeiro colocado Vinicius Mariot. e segundo colocado Eduardo Lopes. O 79 

Assessor Antonio apresentou o resultado final: Contribuição Benemérita primeiro colocado 80 

AMA - UFSC e segundo colocado EMTROSA – UDESC, Contribuição Honorífica primeiro 81 

colocado CAAP e segunda colocada Maria Del Pilar, Contribuição Profissional primeira 82 

colocada Maria Inês e segunda colocada Silvia Lenzi e Jovem Arquiteto primeiro colocado 83 

Vinicius Mariot e segundo colocado Eduardo Lopes. Informou que seria feita a verificação 84 

dos nomes para a premiação. O Arquiteto Luiz Alberto destacou a importância da revisão 85 

do edital sugerindo a categoria in memoriam. Registrou que a indicação do IAB/SC na 86 

categoria Contribuição Honorífica havia sido feita por ele, como arquiteto, enaltecendo a 87 

Instituição e não a gestão. Disse que votação era votação, mas que sentia muito a falta de 88 

reconhecimento de todo o trabalho de 50 anos que vem sendo feito pelo IAB/SC. Falou 89 

que o CAU acabou tendo três votos de cinco, que ao fazer uma reunião com os 90 

coordenadores para escolher os votos do CAU, a CEP e a CEF acabaram tendo os votos 91 
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dobrados. Disse que o IAB reconhecia a votação e que caberia ao CAU/SC ver a 92 

legalidade das indicações, ressaltando mais uma vez que sentia a falta de reconhecimento 93 

das demais entidades pelo trabalho prestado pelo IAB em Santa Catarina há 50 anos e 94 

destacando a necessidade de aperfeiçoar o edital.  O Coordenador Everson explicou que a 95 

comissão teve dúvidas ao ponderar a vitória de uma entidade do CEAU em uma das 96 

categorias da premiação, baseado no item 3.3 do edital, reconhecendo, no entanto, a 97 

necessidade de uma revisão do edital. A Coordenadora Jaqueline concordou dizendo que 98 

a CEF teve dúvidas ao homenagear uma entidade do próprio CEAU destacando que não 99 

se tratava de falta de reconhecimento. A presidente Daniela Sarmento manifestou 100 

concordância com a fala da Conselheira Jaqueline. O assessor Antonio informou então que 101 

o resultado apontado pelo CEAU-CAU/SC seria encaminhado para homologação da 102 

plenária de novembro e que se houver algum impedimento jurídico em relação aos nomes 103 

do primeiro colocado, o segundo seria considerado. Neste caso a assessoria informará aos 104 

membros do CEAU para ciência. Nada mais havendo a tratar, as 16:00 (dezesseis horas), 105 

a Coordenadora do CEAU-CAU/SC declarou encerrada a sessão de julgamento dos 106 

indicados ao Prêmio de Honra ao Mérito Edital de Chamada Pública nº 02/20200 do 107 

CAU/SC. 108 
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