
 

 

SÚMULA Nº 02/2017 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETURA E URBANISMO – CEAU – CAU/SC 

 

LOCAL E DATA: 

DATA: 1º de junho de 2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 15h15min às 18h10min 

 

DADOS GERAIS:  

PRESIDIDA POR: Luiz Alberto de Souza - Presidente do CAU/SC 
TIPO DE REUNIÃO: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Permanente das Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo 
ASSESSOR: Ricardo de Freitas (CAU/SC) 
SECRETÁRIA: Bruna Porto Martins 
PARTICIPANTES: Everson Martins (CEP-CAU/SC) 

Mateus Szomorovszky (CEF-CAU/SC) 
Daniel Rodrigues da Silva (CTPU-CAU/SC) 
Rael Belli (CTPU-CAU/SC) 
Silvia Ribeiro Lenzi (CTPU-CAU/SC) 
Jalline Tatiana Cesca (AREA-TB) 
Jaqueline Silva (SASC) 
Maurício Andriani (ABEA)  
Robison Baldança (IAB/SC) 
Tatiana Filomeno (ASBEA/SC) - Secretária Executiva CEAU – 
CAU/SC 
William Vefago (FENEA) 

CONVIDADOS: Fabiane Berlesse (Assessora de Comunicação – CAU/SC) 
Fernanda Maria Menezes (CAU/SC) 
Graça Amaral 

 

PAUTA: 

1. Abertura dos trabalhos: 
1.1. 1ª chamada às 15h; 
1.2. 2ª chamada às 15h15min 

2. Verificação do quórum:  
2.1. Membros presentes; 
2.2. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Aprovação da Súmula da reunião anterior. 
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 Planejamento das Ações do CEAU para 2017; 
7.2 Relato CTPU sobre os Planos Diretores; 
7.3 Ações da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS 

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

3 
MATÉRIA: Aprovação da Súmula da reunião anterior. 

DISCUSSÃO: 

Após leitura e explanação feitas  pela Secretária Executiva do 
CEAU/SC, Tatiana Filomeno, foi aprovada, por unanimidade, 
a Súmula da primeira reunião ordinária, realizada no dia 
trinta de março de dois mil e dezessete. 

 

4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E MEMBROS DO COLEGIADO: 

 

4.1 
MATÉRIA: Evento “Mudança de paradigma na atuação do 

Arquiteto e Urbanista” 
DISCUSSÃO: A Coordenadora da CTPU-CAU/SC Silvia Lenzi ressaltou 

que foi muito interessante o evento idealizado pela CED-
CAU/SC, pelo fato de o tema “Reserva Técnica” ter sido 
discutido por meio de esquetes teatrais baseadas em 
processos reais da CED-CAU/SC no evento realizado em 
onze de maio de dois mil e dezessete. Também colocou que 
as filmagens seriam disponibilizadas no canal do Youtube. 
O Coordenador Luiz Alberto de Souza mencionou que o 
CAU/SC estaria estudando a possibilidade de levar o 
evento para outras cidades do estado. 

 

4.2 
MATÉRIA: Edital de Patrocínio do CAU/SC 
DISCUSSÃO: O Coordenador Luiz Alberto de Souza informou que foi 

lançado um novo Edital de Patrocínio que financiará, no 
valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), dez projetos 
remanescentes dos dezoito previamente prototipados, 
oriundos do “2º Congresso Catarinense de Arquitetos e 
Urbanistas - ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE”. Expôs que 
pela manhã havia assinado o primeiro contrato do projeto 
com o município de Itá para a realização do “Seminário 
Regional de Arquitetura”. 

 

4.3 MATÉRIA: Informes FENEA 



 

 

DISCUSSÃO: O representante da FENEA Willian Vefago relatou que a 
FENEA realizou, no período de dezoito a vinte e três de 
abril, o “EreaChape” que visou debater a “pluralidade” das 
formas de vida, assim como o compromisso ético da função 
social dos Arquitetos e Urbanistas. Disse que isso 
possibilitou um embasamento para a FENEA se posicionar 
e divulgar Carta de posição contrária a respeito do 
reconhecimento de cursos de graduação em Arquitetura na 
modalidade “ensino à distância (EAD)” e à edição da MP 
759, que muda as regras da regularização fundiária 
no país. O Coordenador Luiz Alberto sugeriu como tema 
de pauta o “Ensino à distância na Arquitetura”, no Plano de 
Ações do CEAU-CAU/SC para o ano de dois mil e dezessete 
e manifestou posicionamento contrário a esse formato. O 
representante da ABEA Maurício Andriani corroborou o 
dito pelo Coordenador, ressaltando que os Arquitetos não 
são contra o ensino EAD, mas sim contra a falta de 
“laboratórios” no método de ensino e que é necessária 
forte manifestação das Entidades de Arquitetura a respeito 
do tema. Nesse momento, às 15h48min o Coordenador 
Luiz Alberto registrou a chegada do representante 
suplente da CEF-CAU/SC Mateus Szomorovszky. 

 

5. ORDEM DO DIA: 

 

5.1 
MATÉRIA: Planejamento das Ações do CEAU para 2017 (Item 7.1 da 

pauta) 
DISCUSSÃO: O tema será tratado na próxima reunião do CEAU/SC. Foi 

solicitada, pelo Coordenador Luiz Alberto, a inclusão dos 
seguintes itens: a criação da rede de discussão de 
Planejamento Urbano (CTPU-CAU/SC); apoio ao evento da 
CTPU-CAU/SC (Seminário sobre a situação dos Planos 
Diretores nos diversos municípios de Santa Catarina); 
apoio ao evento de Arquitetura Paisagística (ABAP/SC); 
participação do CAU/SC como protagonista no “9º 
Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico”, que ocorrerá 
de quatro a seis de outubro.  

   

5.2 
MATÉRIA: Relato CTPU sobre os Planos Diretores (Item 7.2 da pauta) 



 

 

DISCUSSÃO: A Coordenadora da CTPU-CAU/SC Silvia Ribeiro Lenzi 
mencionou a saída do CAU/SC da representação no Plano 
Diretor de Florianópolis. Disse que a Comissão havia 
estudado as formas de contribuição para os Planos 
Diretores em Santa Catarina. Relatou que foi feita uma 
primeira chamada aos Arquitetos e Urbanistas que 
participaram do Plano Diretor de Florianópolis para 
discussão do tema. A Secretária Executiva do CEAU – 
CAU/SC, Tatiana Filomeno, representante da ASBEA/SC, 
explicou que o CAU/SC havia conquistado uma “cadeira” de 
representação na retomada do Núcleo Gestor, em dois mil 
e quinze, para rediscussão do Plano Diretor Participativo 
de Florianópolis. Explicou que em virtude da saída do 
Conselheiro Giovani Bonetti da suplência da 
representação, a AsBEA disponibilizou seu nome para 
substituí-lo, sendo que o Conselheiro Luiz Fernando Motta 
Zanoni continuou na titularidade. Expôs que as discussões 
se tornaram cada vez mais complexas e excludentes da 
participação da área técnica e que estava sendo feita uma 
compilação das demandas da comunidade. Disse que 
durante todo o processo foram feitos relatos ao Presidente 
Luiz Alberto que alertavam sobre a gravidade da 
construção do documento, o qual excluía as considerações 
de ordem técnica e que foi feita manifestação no Núcleo, 
por motivo de discordância em relação ao envio do Projeto 
à Câmara de Vereadores. Relatou que o “ápice” ocorreu em 
meados de abril do corrente ano, quando o Ministério 
Público Federal decidiu que o Plano deveria ser concluído 
e encaminhado à Câmara, porém considerava-se 
necessário fazer muitos ajustes na construção do 
documento. Mencionou que os técnicos do Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) 
encaminharam documento ao CAU/SC e CREA/SC em que 
negaram assinar a Responsabilidade Técnica do Plano 
Diretor por não concordarem com o conteúdo, que havia 
sido alterado por solicitação do Ministério Público Federal 
e pela inserção de elementos por “pressão” da comunidade. 
Noticiou que ela, Tatiana Filomeno e o Conselheiro Luiz 
Fernando Motta Zanoni encaminharam Carta ao 
Presidente do CAU/SC, retirando suas participações como 
representantes no processo de conclusão da tramitação do 
Plano Diretor Participativo de Florianópolis e que 
recomendaram o mesmo ao Conselho.  Informou que a 
Plenária do CAU/SC acatou a decisão e aprovou o 



 

 

encaminhamento da Carta às autoridades competentes. A 
Coordenadora da CTPU-CAU/SC Silvia Ribeiro Lenzi 
relatou que a Comissão sugeriu criar um grupo aberto de 
trabalho (Google Group), para trabalhar em rede, composta 
por núcleos reforçadores, para que os Arquitetos, por meio 
das Entidades, contribuam para o aprimoramento dos 
Planos Diretores no estado de Santa Catarina. Esclareceu 
que as reuniões da Comissão com o grupo seriam 
realizadas quinzenalmente e que surgiu a ideia para que, 
após debates de cada reunião, fosse aberta transmissão ao 
vivo pelo Facebook, com determinados assuntos pautados. 
O representante da CTPU-CAU/SC Rael Belli disse que 
uma das ideias levantadas pelo grupo em uma das reuniões 
foi fazer uma análise das principais cidades do estado em 
relação aos instrumentos do Estatuto das Cidades. 
Também informou que estava sendo programada a 
realização de um Seminário sobre a situação dos Planos 
Diretores para o qual se pretende convidar as principais 
cidades para que seja passado um panorama e feito debate 
acerca do tema. O representante suplente da CTPU-
CAU/SC Daniel Rodrigues da Silva ressaltou que o objetivo 
final após a formatação da rede, seria estabelecer uma 
“Nota Técnica” para tornar possível a “qualificação” dos 
Planos Diretores. A Coordenadora da CTPU-CAU/SC 
Silvia Ribeiro Lenzi sugeriu buscar parceria com o 
Ministério Público Federal e Estadual, possivelmente com 
a OAB/SC e CREA/SC com o objetivo de criar “Nota 
Técnica” para as Prefeituras. O Coordenador Luiz Alberto 
concordou com a criação grupo aberto de trabalho (Google 
Group) e alertou para que fosse efetuada a formatação do 
Seminário idealizado pela Comissão. O representante 
suplente do IAB/SC Robison Baldanza sugeriu a 
realização de evento junto às Associações de Municípios 
para conscientização dos gestores públicos. O 
Coordenador Luiz Alberto disse que, se autorizado pelos 
membros do Colegiado, o endereço de e-mail de todos seria 
inserido no grupo de trabalho. Após discussão, houve uma 
reflexão por parte dos membros do CEAU-CAU/SC a 
respeito do papel das Entidades no processo do Plano 
Diretor de Florianópolis. 

 

5.3 
MATÉRIA: Ações da Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social – ATHIS (Item 7.3 da pauta) 



 

 

DISCUSSÃO: A Gerente Técnico Fernanda Maria Menezes, como 
Assessora da Comissão Temporária de Assistência Técnica 
(CTEC), informou que a Comissão havia sido instituída no 
corrente ano, composta por cinco Arquitetos e seus 
respectivos suplentes: Flávio Menna Barreto Trevizan 
(Rosana Silveira), Flávio Alipio (Maykon Luiz da Silva), 
Cibele Assman Lorenzi (Marina Ortiz), Thiago Borges 
Mendes (Mateus Szomorovszky), Christian Krambeck 
(Silvia Ribeiro Lenzi). Anunciou as seis “ações” da 
Comissão para o ano de dois mil e dezessete: ações 
institucionais de abrangência do CAU/SC e CAU/BR; ações 
institucionais com os órgãos públicos, no âmbito do Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário; ações institucionais com 
entidades representativas da sociedade civil organizada; 
ações de planejamento com vista a elaboração de um plano 
de implantação da Assistência Técnica em Santa Catarina; 
ações práticas que pudessem ser viabilizadas através de 
Edital de Patrocínio e ações de divulgação. Informou que 
estava sendo finalizada a formatação do Termo de 
Referência para contratação de consultoria com a 
finalidade de elaborar um plano de implantação da 
Assistência Técnica em Santa Catarina e que estava sendo 
estudada uma pequena ação prática para ser viabilizada 
por meio de Edital de Patrocínio. O representante 
suplente da CEF-CAU/SC Mateus Szomorovszky informou 
que em conversa com o Arquiteto Vladimir Constante (ex-
Presidente do IPPUJ), sugeriu a inclusão do tema 
“Calçadas” como Lei de Assistência Técnica no Edital. O 
Assessor Ricardo de Freitas informou que em reunião do 
“Grupo SC Acessível” foi dito que o IPUF estaria estudando 
a possibilidade de as calçadas serem pagas pelos 
proprietários, mas executadas pela Prefeitura para fins de 
uniformização. O Coordenador Luiz Alberto ressaltou que 
os CAUs deveriam resguardar, como critério do Edital de 
Patrocínio, o cadastro municipal que comprove as 
condições das famílias beneficiadas pela Lei de Assistência 
Técnica. Foi discutida de qual maneira o CAU/SC poderia 
auxiliar os municípios para implantação da Lei de 
Assistência Técnica, formas de contratação e remuneração 
dos profissionais. A Assessora de Comunicação Fabiane 
Berlesse solicitou sugestão de pauta para divulgação de 
conteúdo de interesse do CEAU/SC. Optou-se pela inserção 
do tema: “Discussão do ensino à distância (EAD) nos cursos 
de graduação de Arquitetura e Urbanismo”.   



 

 

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, no dia primeiro do mês 
de junho de dois mil e dezessete, declarou encerrada a segunda 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 - CAU/SC 

 

 

Mateus Szomorovszky 

Membro Suplente da CEF - CAU/SC 

 

 

Rael Belli 

Membro da CTPU - CAU/SC 

 

 

Robison Baldança 

Representante Suplente do IAB/SC  

 

 

Jalline Tatiana Cesca 

Representante da AREA-TB 

 

 

 

Maurício Andriani  

Representante Suplente da ABEA/SC 

 

 

Daniel Rodrigues da Silva 

Membro Suplente da CTPU - CAU/SC 

 

 

Silvia Ribeiro Lenzi 

Membro da CTPU - CAU/SC 

 

 

Jaqueline Silva 

Representante do SASC 

 

 

Tatiana Filomeno 

Representante da ASBEA/SC- Secretária 

Executiva CEAU – CAU/SC 

 

 

William Vefago  
Representante da FENEA 

 


