
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO  CAU/SC 

ASSUNTO Valida a atesta a veracidade das informações constantes nas 
deliberações oriundas das reuniões ordinárias que aconteceram no 
mês de março de 2020,  no formato virtual,  em decorrência da 
pandemia do COVID-19  

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 490, DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 
 

Valida a atesta a veracidade das 
informações constantes nas deliberações 
oriundas das reuniões ordinárias que 
aconteceram no mês de março de 2020, 
no formato virtual, em decorrência da 
pandemia do COVID-19. 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que trata o 
artigo 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido ordinariamente em Florianópolis-SC, 
na sede do CAU/SC, no dia 17 de abril de 2020, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a progressão da disseminação do COVID-19, já reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, impondo a necessidade de 
ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados, 
empregados e demais colaboradores do CAU/SC; 

Considerando a Deliberação Plenária Ad Referendun nº 01, de 15 de março de 2020 

(validada pela Deliberação Plenária nº 486/2020), que suspendeu todos os eventos, 

reuniões, encontros e atividades coletivas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina, agendados para acontecer no período de 16 a 31 de março de 2020, 

bem como, manteve a realização das reuniões ordinárias das comissões permanentes do 

CAU/SC no mês de março no formato de participação dos conselheiros à distância 

(virtual); 

Considerando que o Regimento Interno do CAU/SC estabelece no artigo 107, §3°, que 

“As reuniões das comissões ordinárias e das especiais poderão ser realizadas de 

maneira virtual, sendo que as suas deliberações serão válidas mediante o uso de 

certificação digital por conselheiros que delas participem, observadas as chaves e 

autoridades certificadoras, conforme procedimento a ser definido e aprovado por 

deliberação plenária do CAU/SC e atos normativos do CAU/BR”. 

Considerando que o que CAU/SC ainda não possui procedimento definido e aprovado 

por deliberação plenária que regulamente as reuniões virtuais e o uso da certificação 

digital por parte dos conselheiros;  

Considerando que em decorrência do advento da pandemia do COVID-19, não houve 

tempo hábil para aprovar a regulamentação das reuniões virtuais, e por outro lado, a 

situação careceu de flexibilização para que as atividades do CAU/SC não cessassem 



 

 

completamente, permitindo a aos conselheiros atuarem, temporariamente e 

excepcionalmente,  de forma remota (on-line);  

Considerando que todas as reuniões realizadas pelas seis comissões permanentes do 

CAU/SC no mês de março de 2020 respeitaram todas as exigências e ritos regimentais, 

apenas não sendo possível a coleta da assinatura dos conselheiros; 

DELIBEROU POR:  

 

1. Validar e atestar a veracidade das informações contidas nas deliberações oriundas das 
reuniões ordinárias realizadas pelas comissões permanentes do CAU/SC no mês de 
março: 

1.1. Deliberações da Comissão de Exercício Profissional – CEP nº 24, nº 25, nº 26, 
nº 27, nº 28, nº 29, nº 30, nº 31, nº 32 e nº 33, ambas de 24 de março de 2020.  

1.2. Deliberações da Comissão de Ensino e Formação - CEF nº 12, nº 13, nº 14, nº 
15, nº 16, nº 17, nº 18, nº 19, nº 20, nº 21, nº 22 e nº 23, ambas de 25 de março de 2020. 

1.3. Deliberações da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais – CPUA 
nº 11, nº 12, nº 13 e nº 14, ambas de 26 de março de 2020. 

1.4. Deliberações da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social – CATHIS nº 07 e nº 08, ambas de 27 de março de 2020. 

1.5. Deliberações da Comissão de Organização, Administração e Finanças – COAF 
nº 19, nº 20, nº 21, nº 22 e nº 23, ambas de 30 de março de 2020.  

1.6. Deliberações da Comissão de Ética e Disciplina – CED nº 27, nº 28, nº 29, nº 30, 
nº 31, nº 32, nº 33 e 34, ambas de 31 de março de 2020.  
 
2. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC; 
 
Com 07 (sete) votos favoráveis dos conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Everson 
Martins, Felipe Braibante Kaspary, Maurício André Giusti, Patrícia Figueiredo Sarquis 
Herden, Silvana Maria Hall e Valesca Menezes Marques; 0 (zero) votos favoráveis 
contrários; 1 (uma) abstenção do Conselheiro Mateus Szomorovszky e 02 (duas) 
ausências dos Conselheiros Daniel Rodrigues da Silva e Rodrigo Althoff Medeiros. 

 

Florianópolis, 17 de abril de 2020. 

    

 

 

___________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

Publicada em: 22/04/2020 



 

 

102ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

Cláudia Elisa Poletto  x    

Daniel Rodrigues da Silva    x 

Everson Martins x    

Felipe Braibante Kaspary x    

Mateus Szomorovszky   x  

Maurício André Giusti x    

Patrícia Sarquis Herden x    

Rodrigo Althoff Medeiros    x 

Silvana Maria Hall x    

Valesca Menezes Marques x    

 

Histórico da votação 

Reunião Plenária: 102ª Sessão Plenária Ordinária 

Data: 17/04/2020 

Matéria em votação: Validação e atestado de veracidade das deliberações das 
comissões permanentes do CAU/SC realizadas no mês de março de 2020 

Resultado da votação: Sim (07) Não (0) Abstenções (01) Ausências (02) Total (10) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 


