
 

SÚMULA  Nº 01/2017 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETURA E URBANISMO – CEAU – CAU/SC 
 
LOCAL E DATA: 

DATA: 30 de março de 2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 15h15min às 18h20min 

 
DADOS GERAIS:  

PRESIDIDA POR: Luiz Alberto de Souza - Presidente do CAU/SC 
TIPO DE REUNIÃO: 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Permanente das Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo 
ASSESSOR: Ricardo de Freitas (CAU/SC) 
SECRETÁRIA: Natália Huf 
PARTICIPANTES: Jaqueline Silva (SASC) 

Yone Yara Pereira (ABEA) 
Tatiana Filomeno (ASBEA/SC) 
Jalline Tatiana Cesca (AREA-TB) 
Everson Martins (CEP-CAU/SC) 
Ana Trevisan (ABAP/SC) 
Robison Baldança (IAB/SC) 
Mateus Szomorovszky (CEF-CAU/SC) 
William Vefago (FENEA) 

CONVIDADOS: Gogliardo Maragno  
Eduardo Bimbi 

 
PAUTA: 

1. Abertura dos trabalhos: 
1.1. 1ª chamada às 15h; 
1.2. 2ª chamada às 15h15m. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Aprovação da Ata da reunião anterior (anexo). 
4. Comunicados da Coordenação e Membros do Colegiado. 
5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
6. Assuntos extrapauta. 
7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1. Eleição da Secretaria Executiva do CEAU; 
7.2. Campanha de Valorização Profissional;  
7.3. Oficinas de capacitação de escritórios – CHAPECÓ; 
7.4. Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS; 
7.5. Planejamento de Ações; 



 

7.6. Relato do Congresso Itinerante; 
7.7. Apoio do CEAU ao evento da CED/SC “Mudança de paradigma na autuação do 
arquiteto e urbanista” a se realizar na data de 11 de maio de 2017; 
7.8. Comunicação do CAU/BR (Deliberação nº 08/2017 da COA-CAU/BR) sobre a 
participação de Entidades Mistas na composição do CEAU/SC. 

8. Assuntos e pautas do Conselho Diretor. 
9. Apreciação de assuntos extrapauta. 
10. Emissão de Súmula. 

 
DISCUSSÕES E ENCAMINHAMENTOS 
 

3 
MATÉRIA: Aprovação da Ata da reunião anterior. 

DISCUSSÃO: 
Foi aprovada a ata da sexta reunião ordinária, realizada no 
dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, por 
unanimidade.  

 
4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E MEMBROS DO COLEGIADO: 
 

4.1 
MATÉRIA: Funcionamento CEAU 2017 
DISCUSSÃO: Orientações do Coordenador Luiz Alberto de Souza sobre 

as reuniões do Colegiado, formado pelas entidades 
representativas de arquitetos e urbanistas. O Colegiado é 
consultivo, não deliberativo, e se reúne bimestralmente. 

 

4.2 
MATÉRIA: Evento Paisagismo ABAP 
DISCUSSÃO: O Coordenador Luiz Alberto de Souza sugeriu que o 

CAU/SC colabore na realização do evento formatado pela 
ABAP, através de apoio, divulgação e a participação de um 
palestrante. 

 

4.3 
MATÉRIA: Experiência CPCAU/RS 
DISCUSSÃO: Eduardo Bimbi relatou a experiência do CAU/RS com a 

ação “CAU mais perto”, em que o carro do CAU percorria o 
estado para a aproximação com arquitetos de diversas 
cidades. 

 
5. ORDEM DO DIA: 
 

5.1 
MATÉRIA: Eleição da Secretária Executiva do CEAU 
DISCUSSÃO: A representante da ASBEA/SC Tatiana Filomeno se 

colocou à disposição para o cargo. 
Foi eleita como Secretária Executiva, por unanimidade dos 
votos, a arquiteta e urbanista Tatiana Filomeno 
representante da ASBEA/SC. 

 



 

5.2 
MATÉRIA: Campanha de Valorização Profissional 
DISCUSSÃO: Relato do representante da CEP-CAU/SC. Everson 

Martins falou que a campanha anual de 2017 terá como 
tema “Arquitetura Social”. Sugeriu que o CEAU pense a 
campanha nessa linha, para convergir com a campanha do 
CAU/SC. 
Relato do representante da CEF-CAU/SC. Mateus 
Szomorovszky disse que seria interessante despertar o 
interesse das prefeituras por meio da Federação 
Catarinense de Municípios (FECAM). 
Relato do convidado Gogliardo Maragno. Gogliardo 
lembrou da campanha da “D. Dalva”, em relação à 
arquitetura social, e de pesquisa do CAU que revelou que 
somente 15% da população contrata profissionais 
especializados para reformas ou construções, e destes 
contratados, apenas 7% são arquitetos. Falou da atuação 
social dos arquitetos, voltados à arquitetura social. Sugeriu 
que a campanha seja voltada aos arquitetos para mostrar 
esse mercado. 
Relato do representante do IAB/SC. Robison Baldança 
apontou que a maior parte dos problemas das cidades são 
periféricos e sugeriu fazer contato com as Prefeituras 
sobre a Lei de Assistência Técnica. 
Gogliardo Maragno falou sobre a Tabela de Honorários, 
que é tema de palestra e assunto abordado nas oficinas 
promovidas em conjunto com o Sebrae, e como a tabela não 
é sobre precificar, mas sim valorizar o trabalho do 
arquiteto e urbanista. 
Relato da representante da ASBEA/SC. Tatiana 
Filomeno apontou que a tabela de honorários deveria 
seguir um padrão regional para ser aplicada com índices 
variados. É preciso estabelecer uma base para os 
honorários. 
Relato do representante do IAB/SC. Robison Baldança 
falou que a campanha deve ser também de conscientização 
da profissão, que arquitetura é diferente da engenharia. 
Relato da representante da ABAP/SC. Ana Trevisan 
falou da necessidade de fiscalização de obras de 
arquitetura que fazem trabalhos de engenharia, e que essa 
fiscalização deveria ser feita por parte do CAU/SC. O 
Coordenador Luiz Alberto de Souza disse que é impossível 
o CAU/SC atuar como o CREA na fiscalização, mas lembrou 
do aplicativo MobiArq Protagonista. 

 



 

5.3 
MATÉRIA: Oficinas de capacitação de escritórios – CHAPECÓ 
DISCUSSÃO: Relato do Coordenador. Apresentou o conteúdo 

programático do curso, modos de inscrição e programação 
do evento. Falou sobre a necessidade de replicação do 
evento por parte das entidades. CAU/SC vai enviar material 
para divulgação do evento. 
A representante da ABAP/SC Ana Trevisan perguntou 
sobre transmissão online do evento, e o Coordenador Luiz 
Alberto de Souza falou que iria confirmar. O evento é 
gratuito e é um treinamento para tornar os escritórios de 
arquitetura em cidades de fronteira mais competitivos no 
mercado internacional, visando a exportação de serviços. A 
etapa de Santa Catarina da capacitação acontece no dia 18 
de maio, em Chapecó. 

 

5.4 
MATÉRIA: Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – 

ATHIS 
DISCUSSÃO: Relato do Coordenador. O CAU/BR repassou diretrizes 

orçamentárias referentes à Assistência Técnica. O CAU/SC 
montou Comissão Temporária de Assistência Técnica para 
fazer um plano de orçamento para o investimento. Falou 
sobre o Cartão-Reforma, lançado na data da reunião, que é, 
de certa forma, um incentivo do governo para a construção 
e reforma sem contratação de profissionais especializados. 
O representante da CEP-CAU/SC Everson Martins 
sugeriu levar um posicionamento do Colegiado para a 
próxima Reunião Plenária do CAU/SC. 
Relato da representante da ASBEA/SC. Tatiana 
Filomeno falou que a maior demanda das comunidades em 
relação a arquitetura social são os espaços públicos. 
Perguntou se seria restrito a habitação e apontou que 
interesse social vai além da habitação. O Coordenador 
Luiz Alberto de Souza comentou que o conceito de 
habitação é maior do que o de residência. 

 



 

5.5 
MATÉRIA: Planejamento de Ações 
DISCUSSÃO: Relato do Coordenador. Luiz Alberto de Souza comentou 

que o planejamento de ações está sendo feito de acordo 
com a discussão dos assuntos da pauta. Solicitou que as 
ações do CEAU para 2017 sejam feitas pelas entidades. 
Devido à primeira reunião não ter acontecido em fevereiro, 
solicitou colaboração das entidades, para que tragam 
propostas construídas para as reuniões do Colegiado. 
Em relação ao Colegiado, Gogliardo Maragno sugeriu que 
sejam colocados os logos das entidades no site do CAU/SC. 
O representante da CEP-CAU/SC Everson Martins 
comentou que recentemente o site ganhou um acesso 
direto ao Blog do CAU/SC, que é um ambiente mais 
dinâmico e dialógico do site; sugeriu levar essa demanda 
das entidades para a Plenária. 
A representante da ABAP/SC Ana Trevisan precisou se 
retirar da reunião, como já havia sido comunicado. 

 

5.6 
MATÉRIA: Relato do Congresso Itinerante 
DISCUSSÃO: O Gerente Geral do CAU/SC Jaime Chaves apresentou o 

vídeo com o relato do Congresso Itinerante. 
O Coordenador Luiz Alberto de Souza falou sobre o 
Congresso, dividido em três eixos (Escola, Profissão, 
Cidade) e sobre os projetos resultantes do Congresso e 
escolhidos durante as oficinas para participar do edital de 
financiamento, e convidou as entidades a serem parceiras 
na execução dos projetos. 
O representante da CEP-CAU/SC Everson Martins 
explicou o funcionamento do edital e como as entidades 
podem se envolver. 

 

5.7 
MATÉRIA: Apoio do CEAU ao evento da CED/SC “Mudança de 

paradigma na atuação do arquiteto e urbanista” a se 
realizar na data de 11 de maio de 2017 

DISCUSSÃO: Relato do Coordenador. Luiz Alberto de Souza explicou o 
funcionamento do evento, que contará com esquetes 
teatrais baseadas em processos reais da Comissão de Ética 
e Disciplina do CAU/SC. A CED-CAU/SC pediu apoio do 
Colegiado na divulgação do evento para as entidades. O 
representante do IAB/SC, Robison Baldança, solicitou 
que seja enviado o material de divulgação em breve. O 
Colegiado decidiu apoiar o evento da CED do CAU/SC 
“Mudança de paradigma na atuação do arquiteto e 
urbanista“ a ser realizar na data de 11 de maio de 2017. 

 



 

5.8 
MATÉRIA: Comunicação do CAU/BR (Deliberação nº 08/2017 da 

COA-CAU/BR) sobre a participação de Entidades Mistas na 
composição do CEAU/SC 

DISCUSSÃO: Relato do Coordenador. Luiz Alberto de Souza 
apresentou o entendimento do CAU/BR, que analisou os 
CEAU’s do Brasil e, em relação ao de Santa Catarina, avaliou 
que as Entidades Mistas não deveriam fazer parte do 
Colegiado; leu a Deliberação 08/2017 da COA-CAU/BR 
solicitando a regularização da composição do CEAU. O 
Conselho Diretor e a Assessoria Jurídica do CAU/SC estão 
analisando, com a intenção de manter as Entidades Mistas 
no Colegiado. Vai levar o assunto à Plenária do CAU/SC e 
não entrar em votação no CEAU. A representante da 
ASBEA/SC, Tatiana Filomeno, sugeriu levar uma opinião 
do CEAU ao Plenário, e falou ainda que não existem 
entidades exclusivas de arquitetos o suficiente no Estado e, 
sem as Entidades Mistas, os municípios menores (onde é 
maior comum que as entidades se unam) ficariam sem 
força de representação. 
O representante do IAB/SC, Robison Baldança apontou 
que o CAU/SC reflita sob a luz da lei, pois permitir as 
Entidades Mistas poderia abrir precedentes para a 
participação de outras entidades. 
Gogliardo Maragno apontou as particularidades de Santa 
Catarina, em que várias cidades não possuem 
representações fortes de entidades únicas, mas de 
entidades mistas. 
O Colegiado reconheceu a importância da participação da 
entidade mista na composição do CEAU/SC, ao mesmo 
tempo, entende que esta representação deva obedecer  
critérios e pré-requisitos bem definidos para assegurar a 
participação efetiva do arquitetos e urbanistas que a 
entidade representa. 

 
6. ASSUNTOS E PAUTAS DO CONSELHO DIRETOR: 
 

6.1 
MATÉRIA: - 
DISCUSSÃO: Não houve. 

 
 
 
7.  EXTRAPAUTA: 
 

7.1 
MATÉRIA: - 
DISCUSSÃO: Não houve. 

 
 



 

ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Luiz Alberto de Souza, aos trinta dias do mês 
de março de dois mil e dezessete, declarou encerrada a primeira reunião ordinária do 
Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - CEAU-CAU/SC. 
 
 

 
 

Luiz Alberto de Souza  
Presidente do CAU/SC  

 
 

Everson Martins 
Membro da CEP do CAU/SC 

 
 

Mateus Szomorovszky 
Membro da CEF do CAU/SC 

 
 

Robison Baldança 
Representante do IAB/SC 

 
 

Jaqueline Silva 
Representante do SASC 

 
 

Jalline Tatiana Cesca 
Representante da AREA-TB 

 
 

Ana Luiza Trindade Trevisan  
Representante ABAP/SC 

 
 

Tatiana Filomeno 
Representante ASBEA/SC 

 
 

Yone Yara Pereira 
Representante ABEA/SC 

 
 

William Vefago  
Representante FENEA 

 
 


