
 

 

SÚMULA Nº 14/2017 
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES DE 

ARQUITETURA E URBANISMO – CEAU – CAU/SC 

 

LOCAL E DATA: 

DATA: 03 de agosto de 2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 15h15min às 18h 

 

DADOS GERAIS:  

PRESIDIDA POR: Luiz Alberto de Souza - Presidente do CAU/SC 
TIPO DE REUNIÃO: 14ª 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) 
Jalline Tatiana Cesca (AREA-TB) 
Jaqueline Andrade (SASC) 
Gogliardo Vieira Maragno (ABEA)  
Robison Baldanza (IAB/SC) 
Tatiana Filomeno (ASBEA/SC) - Secretária Executiva CEAU 
– CAU/SC 
William Vefago (FENEA) 

CONVIDADOS: Fabiane Berlesse (Assessora de Comunicação – CAU/SC) 
 

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 Ensino à distância na Arquitetura; 
7.2 Planejamento das Ações do CEAU-CAU/SC para o ano de 2017; 
7.3 Criação da rede de discussões de Planejamento Urbano (CTPU-

CAU/SC); 
7.4 Apoio ao evento da CTPU-CAU/SC (Seminário sobre a situação dos 

Planos Diretores nos diversos municípios de Santa Catarina); 
7.5 Apoio ao evento de Arquitetura Paisagística (ABAP-SC); 
7.6 Participação do CAU/SC como apoiador no “9º Congresso Brasileiro 

de Direito Urbanístico”, 04 a 06 de outubro; 



 

 

7.7 Discussão da Lei nº 13.267/2016 que disciplina sobre Empresas 
Juniores (Deliberação nº 54/CEP-CAU/SC); 

7.8 Discussão “Arquitetura Social” – Tema da Campanha do CAU/SC 2017; 
7.9 Discussão sobre o uso da Ponte Hercílio Luz – (várias entidades 

envolvidas com o tema); 
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 dos votos, a Súmula da 
décima terceira reunião ordinária, realizada no dia 1º de 
junho de dois mil e dezessete. 

 

4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E MEMBROS DO COLEGIADO: 

 

4.1 
MATÉRIA: XXXVI ENSEA – XIX CONABEA – Roberto Py. 

DISCUSSÃO: 

O representante da ABEA Gogliardo Maragno 
informou sobre o evento da ABEA/SC, que será 
realizado de vinte e cinco a vinte e oito de outubro de 
dois mil e dezessete, em Brasília/DF, o qual será 
dividido em  dois eixos temáticos: “Práticas 
Pedagógicas Presenciais e a Contribuição da Educação 
à Distância” e “A Assistência Técnica como afirmação 
do papel social do Arquiteto e Urbanista”. 

 

4.2 MATÉRIA: 
“I Concurso Público de Arquitetura e Urbanismo: Que 
Parada é Essa? - Ideias Para Novos Abrigos de 
Passageiros".  

DISCUSSÃO: 

A representante da AREA-TB Jalline Cesca relatou 
que a primeira etapa do projeto “I Concurso Público de 
Arquitetura e Urbanismo: Que Parada é Essa? - Ideias 
Para Novos Abrigos de Passageiros" havia sido 
concluída e que foi realizada nas escolas municipais de 
Tubarão/SC. Disse que na próxima reunião do CEAU-
CAU/SC iria trazer o material resultante para o 
conhecimento de todos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ORDEM DO DIA: 

 

5.1 
MATÉRIA: Ensino à Distância na Arquitetura (Item 7.1 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto disse que o Ministério da 
Educação – MEC, regulamentou a ampliação do 
número de vagas ofertadas pelas instituições de 
ensino superior na modalidade “Ensino à Distância” e 
que não estaria ocorrendo um controle efetivo sobre a 
questão. Ressaltou que vem sendo permitido que 
cursos não presenciais se utilizem das mesmas regras 
estabelecidas para os cursos presenciais. O 
representante da ABEA/SC Gogliardo Maragno 
expôs que no mês de maio do corrente ano houve uma 
mudança efetuada pelo Governo Federal (Decreto Lei 
nº 9.057/2017), que permitiu a ampliação de vagas no 
ensino superior e que, desta forma, estaria sendo 
visada somente a questão “quantitativa” e não 
“qualitativa”. Salientou que a ABEA atua em defesa 
muito forte no que diz respeito à qualidade, seja no 
ensino presencial ou à distância.  Nesse momento, às 
15h29min o Coordenador Luiz Alberto registrou a 
chegada do representante do IAB/SC Robison 
Baldanza. Posteriormente citou as instituições de 
ensino superior e a quantidade de vagas ofertadas na 
modalidade “EAD”: UNIDERP Anhanguera: 9.999 
vagas; FACVEST Lages: 500 vagas; UNINCOR: 200 
vagas; Pitágoras UNOPAR: 34.800 vagas; UBC: 2.000 
vagas; Instituto INFNET Rio de Janeiro: 500 vagas. O 
Coordenador Luiz Alberto disse que, em pesquisa, 
descobriu que apenas um dos coordenadores dos 
cursos oferecidos tinha inscrição no SICCAU. O 
representante do IAB/SC Robison Baldanza 
questionou como os demais CAU/UF estavam 
reagindo com relação ao assunto. O Coordenador 
Luiz Alberto disse que o CEAU-CAU/BR havia se 
manifestado contra o modelo de “EAD”. O 
representante da ABEA/SC Gogliardo Maragno 
informou que a CEF-CAU/BR estaria formatando 
acreditação de cursos. O representante do IAB/SC 
Robison Baldanza mencionou a necessidade de o 
CEAU-CAU/SC se utilizar de “força política” para 
combater tal prática e sugeriu a elaboração de 
documento conjunto, para manifestação.  
O CEAU-CAU/SC acatou a sugestão, definindo que o 
representante da ABEA/SC Gogliardo Maragno, 
representante do IAB/SC Robison Baldanza e 
representante da FENEA William Vefago, 
integrariam grupo para redação de minuta da “Carta”, 
na qual será relatada a preocupação com a crescente 



 

 

oferta de cursos em detrimento da qualidade dos 
profissionais formados, tanto “quantitativamente” 
quanto “qualitativamente” e informado que o CEAU-
CAU/SC não é contrário ao “EAD”, porém os critérios 
devem ser seguidos e o número de vagas que vêm 
sendo ofertadas pelas instituições de ensino deveria 
ser informado. Foi solicitada, para a Reunião 
Extraordinária do dia trinta e um de agosto, a 
apresentação da minuta da “Carta” de manifestação do 
CEAU-CAU/SC, elaborada pelos representantes da 
ABEA/SC; IAB/SC e da FENEA, para aprovação e 
homologação. Posteriormente o documento deverá 
ser encaminhado ao Plenário do CAU/SC, na Reunião 
Ordinária do mês de setembro, para validação; envio 
ao CEAU-CAU/BR e publicidade ao manifesto. A 
Assessora de Comunicação do CAU/SC, Fabiane 
Berlesse, fez a leitura da Carta redigida pela ABEA de 
manifesto contra o ensino à distância. O Coordenador 
Luiz Alberto sugeriu que também fosse adotada uma 
“ação jurídica” a fim de criar um novo fato a partir da 
inexistência de coordenadores Arquitetos registrados, 
verificando o corpo docente e o cumprimento mínimo 
do programa do curso. O representante da ABEA/SC 
Gogliardo Maragno frisou que o CAU/SC não pode 
deixar de registrar diplomas, mas pode questionar 
judicialmente. 

   

5.2 MATÉRIA: 
Planejamento das Ações do CEAU-CAU/SC para o ano 
de 2017(Item 7.2 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto sugeriu que o evento da 
ABAP-SC sobre Arquitetura Paisagística fosse um dos 
temas do Encontro Anual de Arquitetos, a ser 
realizado em sete de dezembro. O representante da 
ABEA Gogliardo Maragno propôs que nos meses sem 
realização das reuniões do CEAU-CAU/SC, fossem 
realizados eventos sob responsabilidade de cada 
Entidade. A Secretária Executiva do CEAU-CAU/SC, 
Tatiana Filomeno sugeriu que fossem incluídos 
assuntos de interesse em comum. O representante 
da CEP-CAU/SC, Everson Martins sugeriu que o 
cronograma seja pensado e que seja feito um “piloto” 
das discussões de dois mil e dezoito (talvez em 
meados de novembro deste ano) e elaborado um 
molde “compacto” para o evento. Disse também que 
na próxima reunião ordinária do CEAU-CAU/SC, do 
mês de setembro poderia ser lançado um tema para o 
evento de novembro. O Coordenador Luiz Alberto 
sugeriu que o “piloto” fosse realizado em trinta de 
novembro do corrente ano. Foi definida como pauta 



 

 

única da Reunião Extraordinária do CEAU-CAU/SC a 
ser realizada em trinta e um de agosto de dois mil e 
dezessete, das catorze às dezoito horas: 
“Planejamento das Ações do CEAU-CAU/SC para o ano 
de dois mil e dezoito”. 

 

5.3 MATÉRIA: 
Criação da rede de discussões de Planejamento 
Urbano (CTPU-CAU/SC) (Item 7.3 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto informou que a “rede” 
estava sendo montada e que os endereços de e-mail 
dos membros do CEAU-CAU/SC seriam encaminhados 
para dar início às discussões, via Google Group. 

   

5.4 MATÉRIA: 
Apoio ao evento da CTPU-CAU/SC (Seminário sobre a 
situação dos Planos Diretores nos diversos municípios 
de Santa Catarina) (Item 7.4 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto informou que a CTPU-
CAU/SC estava formando parceria com o Tribunal de 
Contas do Estado e Ministério Público Estadual para 
os Planos Diretores. Relatou sua participação, 
juntamente com os membros da comissão: 
Conselheira Silvia Lenzi, Conselheiro Edson Luis 
Cattoni e Arquiteto Norberto Sganzerla, em reunião 
com a Procuradora Geral Adjunta do Ministério 
Público de Contas de Santa Catarina, senhora Cibelly 
Calleffi, para discussão de ações relacionadas ao 
Planejamento Urbano. O Coordenador Luiz Alberto 
noticiou que a CTPU-CAU/SC realizará um seminário 
em Balneário Camboriú/SC, com data a definir; tema: 
“Planos Diretores em Santa Catarina”. Ressaltou que o 
CEAU-CAU/SC será parceiro e prestará apoio ao 
evento. 

   

5.5 MATÉRIA: 
Apoio ao evento de Arquitetura Paisagística (ABAP-
SC) (Item 7.5 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

Foi solicitado pelo Coordenador Luiz Alberto, 
verificar com as representantes da ABAP-SC, 
Arquitetas e Urbanistas Juliana Castro de Souza e Ana 
Luiza Trindade Trevisan, o formato do evento e a 
possibilidade de unificação com o Encontro Anual de 
Arquitetos, a ser realizado em sete de dezembro do 
corrente ano. A Secretária Executiva do CEAU-
CAU/SC, Tatiana Filomeno, representante da 
AsBEA/SC, sugeriu agregar o tema “Calçadas” e a 
participação, na mesa de debates, do Arquiteto e 
Urbanista Jan Gehl. O representante da FENEA 
William Vefago sugeriu convidar o Arquiteto 
Paisagista, Professor José Tabacow. 

 



 

 

 

5.6 MATÉRIA: 
Participação do CAU/SC como apoiador no “9º 
Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico”, 04 a 06 
de outubro (Item 7.6 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto mencionou que o CEAU-
CAU/SC apoiará o evento e que a CTPU-CAU/SC 
provavelmente terá um “espaço” para discussão do 
tema: “Plano Diretor”. Informou que a programação 
oficial ainda não havia sido disponibilizada pelos 
organizadores do evento, mas assim que divulgada 
será enviada ao Plenário do CAU/SC, com o aval do 
CEAU-CAU/SC.   

 

5.7 MATÉRIA: 
Discussão da Lei nº 13.267/2016 que disciplina sobre 
Empresas Juniores (Deliberação nº 54/CEP-CAU/SC) 
(Item 7.7 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O representante da CEP-CAU/SC, Everson Martins 
relatou aos demais membros do CEAU-CAU/SC, que a 
CEP-CAU/SC, por meio da Deliberação nº 68/2017, 
propôs o encaminhamento de manifesto conjunto das 
CEP-PR/SC e RS, nomeado “Carta de Florianópolis”, da 
qual efetuou a leitura do Artigo 4º da Lei nº 
13.267/2016 e frisou a necessidade de ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade da mesma, haja 
vista que o documento menciona a possibilidade de 
cobrança pela elaboração de produtos e pela 
prestação de serviços independentemente de 
autorização do conselho profissional. O CEAU-CAU/SC 
compartilhou da preocupação com o levantamento 
suscitado, debateu o assunto, ressaltando a 
importância da existência de critérios para a formação 
destas empresas e recomendou que as comissões 
pertinentes (CEP-CAU/SC e CEF-CAU/SC) aprofundem 
discussão sobre o tema, coletem outras informações e 
tragam de volta o assunto ao CEAU-CAU/SC para que 
seja avaliado e encaminhado ao CEAU-CAU/BR.  O 
representante da CEP-CAU/SC Everson Martins   e a 
representante suplente do SASC Jaqueline Andrade 
ficaram responsáveis por esta discussão, que será 
inserida na pauta da próxima Reunião Ordinária do 
CEAU-CAU/SC do mês de setembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.8 MATÉRIA: 
Discussão “Arquitetura Social” – Tema da Campanha 
do CAU/SC 2017 (Item 7.8 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

O representante da CEP-CAU/SC Everson Martins, 
como Coordenador da Comissão Temporária de 
Comunicação CTC-CAU/SC, apresentou a Campanha 
CAU/SC 2017 “Arquitetura Social” e informou sobre 
seu lançamento. Disse que seria divulgada por meio de 
busdoor em algumas cidades do estado de Santa 
Catarina, “posts” no facebook, transmissão de matérias 
em programas da RICTV Record e divulgação de 
banners no site do G1 Santa Catarina. A Secretária 
Executiva do CEAU-CAU/SC, Tatiana Filomeno 
solicitou o envio dos “posts” para divulgação via 
AsBEA. 

 

5.9 MATÉRIA: 
Discussão sobre o uso da Ponte Hercílio Luz – (várias 
entidades envolvidas com o tema) (Item 7.9 da pauta) 

DISCUSSÃO: 

A Secretária Executiva do CEAU-CAU/SC, Tatiana 
Filomeno explicou que o “Projeto Travessia”, 
idealizado pela AsBEA/SC, visa resgatar a relação da 
sociedade com o mar e que o evento está previsto para 
trinta de setembro. Mencionou que serão construídos 
dois equipamentos efêmeros, (um na parte insular e o 
outro na parte continental) da Ponte Hercílio Luz, 
próximos às cabeceiras, para atravessá-la, buscando 
assim a intervenção dos usuários e a reflexão sobre a 
sustentabilidade da cidade. 

6. ASSUNTOS E PAUTAS DO CONSELHO DIRETOR: 

 

6.1 
MATÉRIA: - 

DISCUSSÃO: Não houve 
 

7.  EXTRAPAUTA: 

 

7.1 
MATÉRIA: Chamada Pública – Medalha de Honra ao Mérito. 

DISCUSSÃO: 

O Coordenador Luiz Alberto mencionou que o CEAU-
CAU/SC auxiliaria na escolha para premiação dos 
Arquitetos e Urbanistas, assim como na criação de 
critérios e sugestão de nomes. O tema será debatido 
na Reunião Extraordinária do dia trinta e um de 
agosto. O Assessor Ricardo foi encarregado de 
encaminhar por e-mail aos membros do CEAU-
CAU/SC, Portaria Normativa  nº 03/2014,  que institui 
a Homenagem Honra ao Mérito em Arquitetura e 
Urbanismo. 

 



 

 

7.2 MATÉRIA: 
Alteração de data Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC 
do dia 26 de outubro. 

DISCUSSÃO: 

Os membros do CEAU-CAU/SC, em comum acordo, 
anteciparam a Reunião Ordinária do CEAU-CAU/SC do 
dia vinte e seis de outubro para o dia dezenove de 
outubro, a fim de não coincidir com o evento “XXXVI 
ENSEA – XIX CONABEA – Roberto Py”, da ABEA. 

 

ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Luiz Alberto de Souza, no dia três do 
mês de agosto de dois mil e dezessete, declarou encerrada a décima quarta Reunião 
Ordinária do Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - 
CEAU-CAU/SC. 
 

 

Luiz Alberto de Souza  

Presidente do CAU/SC  
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Membro da CEP - CAU/SC 

 

 

Mateus Szomorovszky 

Membro Suplente da CEF - CAU/SC 

 

 

 

Jaqueline Andrade 

Representante Suplente do SASC 

 

 

Tatiana Filomeno 

Representante da ASBEA/SC- Secretária 

Executiva CEAU – CAU/SC 

 

 

William Vefago  
Representante da FENEA  

 

 

 

 

Robison Baldanza 

Representante Suplente do IAB/SC  

 

 

 

Jalline Tatiana Cesca 

Representante da AREA-TB 

 

 

Gogliardo Vieira Maragno  

Representante da ABEA/SC  

 

 


