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PROCESSO Protocolo nº 1381375/2021 

INTERESSADO  Arquiteta e Urbanista Pollyana Lima 

ASSUNTO Deliberação CEP-CAU/SC nº 099/2021 – para envio ao CAU/BR 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 651, DE 14 DE JANEIRO DE 2022 

 
 

Aprova os termos da Deliberação CEP-
CAU/SC nº 099/2021, e estabelece outras 
providências. 

 
 

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 na sua 123ª Reunião Plenária 
Ordinária, de forma virtual, no dia 14 de janeiro de 2022, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando que a Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, estabelece, em seu artigo 2º, que estão entre os campos de atuação aos 
quais se aplicam as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista: “X - do Conforto 
Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, 
lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;  XI - 
do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 
Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento 
Sustentável”; 
 
Considerando manifesto de profissional, recebido por meio do protocolo nº SICCAU nº 
1381375/2021, relatando impossibilidade de exercício profissional, onde relata que “as 
atividades na lei descrita não são amplamente detalhadas, muito menos claras, quando 
na elaboração do Registro de Responsabilidade Técnica, mesmo que para o CAU esteja 
SUBENTENDIDO tantas atribuições. Muitos clientes, principalmente entidades (pessoa 
jurídica de direito público ou privado), não aceitam essa generalização de atribuições, 
quase sempre inviabilizando minha atuação como profissional de conforto acústico.” 
(trecho do manifesto). 
 
Considerando que, no manifesto, a profissional especifica quais atividades seriam 
necessárias para seus RRTs e que não constam da Resolução nº 21 do CAU/BR, bem 
como quais atividades da Resolução precisariam ser mais específicas para seu exercício 
profissional, nos campos de atuação de conforto ambiental, de técnicas referentes ao 
estabelecimento de condições acústicas para a concepção, organização e construção 
dos espaços; e de meio ambiente; 
 
Considerando que a Tabela de Honorários do CAU/BR apresenta como definição para 
atividade de 1.3.3. Projeto de condicionamento acústico: “O projeto acústico considera 
isolamento e tratamento das ondas sonoras. Isolamento – Preocupa-se com a 
manutenção do som reproduzido dentro dos ambientes de forma que este não seja 
perdido para o exterior. Da mesma maneira, também protege a sala da entrada de ruídos 
externos. Tratamento – Refere-se à análise das superfícies reflexivas e absorventes, 
especificando a necessidade de determinados materiais que favoreçam o melhor 
comportamento possível das ondas sonoras dentro do ambiente.”; 
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Considerando a competência da CEP-CAU/SC, disposta no art. 95 do Regimento Interno 
do CAU/SC, inciso I, alínea d, para propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de 
atos normativos do CAU/BR referentes ao exercício profissional, a ser encaminhado para 
deliberação pelo CAU/BR, sobre atividades técnicas no exercício da Arquitetura e 
Urbanismo; e 
 
Considerando a Deliberação CEP-CAU/SC nº 099/2021, de 09 de novembro de 2021, 
que aprovou, dentre outros itens, o manifesto citado (anexo da deliberação), apresentado 
pela arquiteta e urbanista interessada e discutido em Plenário. 
 
 
DELIBEROU POR:  
 
 
1 - Aprovar os termos da Deliberação CEP-CAU/SC nº 099/2021, no sentido de 
encaminhar o manifesto integral da profissional ao CAU/BR, como contribuição visando o 
aprimoramento da Resolução 21 do CAU/BR; 
 
2 – Sugerir ao CAU/BR que altere a grafia, na Resolução nº 21 do CAU/BR e SICCAU, 
das atividades técnicas ‘1.3.3. Projeto de condicionamento acústico’ e ‘2.3.3. Execução 
de instalações de condicionamento acústico’, passando para: ‘Projeto de 
condicionamento e isolamento acústico’ e ‘Execução de instalações de condicionamento 
e isolamento acústico’, para melhor descrever a atribuição dos Arquitetos e Urbanistas; 
 
3. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC. 
 
4.  Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Florianópolis, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

Publicada em: 20/01/2022 
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123ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

nº Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

1 Patrícia Figueiredo Sarquis Herden* - 

2 Carla Cintia Back X       

3 Dalana de Matos Vianna       X 

4 Eduarda Farina       X 

5 Eliane de Queiroz Gomes Castro X       

6 Fárida Mirany de Mira X       

7 Gabriela Fernanda Grisa X       

8 Gogliardo Vieira Maragno X       

9 Henrique Rafael de Lima       X 

10 Janete Sueli Krueger     X   

11 José Alberto Gebara       X 

12 Juliana Cordula Dreher de Andrade X       

13 Larissa Moreira     X   

14 Maurício Andre Giusti X       

15 Rodrigo Althoff Medeiros X       

16 Rosana Silveira   X     

17 Silvya Helena Caprario       X 

 
 

Histórico da votação: 

Reunião: 123ª Reunião Plenária Ordinária 

Data: 14/01/2022 

Matéria em votação: item 6.9. Deliberações da CEP-CAU/SC – apreciação para envio ao 
CAU/BR - a) Deliberação CEP-CAU/SC nº 099/2021; 
* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno 
CAU/SC) 

Resultado da votação: Sim (08) Não (01) Abstenções (02) Ausências (05) Total (16) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Condutora da Reunião: Presidente Patrícia 
Figueiredo Sarquis Herden 
 

 
 
 

 


