
 

SÚMULA 
7º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 07/07/2017    LOCAL: Sede CAU/SC                    
HORÁRIO: 09:30hs às 13:35hs e das 14:15hs às 17:50hs  

 

2. DADOS GERAIS: 
 

TIPO DE REUNIÃO Reunião Ordinária da CED-CAU/SC 
PRESIDENTE Silvia Ribeiro Lenzi 
ASSESSOR Isabel Leal Marcon Leonetti 
ASSISTENTE Manuela Cavallazzi 
SECRETÁRIO Gabriela Vieira Rodrigues 

 Silvia Ribeiro Lenzi 
PARTICIPANTES Sergio Oliva 
 Carlos Alberto Barbosa de Souza 
CONVIDADO Wilson Molin Junior 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1) Abertura dos trabalhos: 

a) 1ª chamada às 09h; 

b) 2ª chamada às 09h15min. 

2) Verificação do quórum:  

a) Membros presentes; 

b) Membros que solicitaram dispensa. 

3) Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão. 

4) Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 

5) Assuntos extrapauta. 

6) Discussão dos assuntos da pauta:  

6.1 Audiência de instrução processo ético-disciplinar nº 367482/2016 às 

09h30mins; 

6.2 Análise dos processos ético-disciplinares: 

a. 271624/2015 (parecer final – relator Sérgio); 
b. 5.11.154476-9 (verificar diligências realizadas – relatora Silvia); 
c. 351060/2016 (designar relator); 
d. 356802/2016 (parecer final – relator Sérgio); 
e. 347884/2016 (parecer final – relator Sérgio); 
f. 467511/2017 (análise diligências realizadas); 
g. 382604/2016 (designar relator); 
h. 360149/2016 (designar relator); 
i. 360157/2016 (designar relator); 



 

j. 360153/2016 (verificar necessidade de diligência); 
k. 456259/2016 (designar relator); 
l. 530154/2017 (admissibilidade); 
m. 530141/2017 (admissibilidade); 
n. 271622/2015 (parecer final – relatora Silvia). 

6.3 Definição quanto à realização do evento “Mudança de paradigma na atuação 
do arquiteto e urbanista” em outras cidades do Estado, conforme retorno do 
Conselho Diretor sobre a possibilidade de disponibilização de recursos 
orçamentários (Deliberação nº 11/2017 – CED); 

6.4 Definição quanto à programação do 4º Encontro da CED/SUL em 
Florianópolis/SC; 

6.5 Definição quanto à utilização dos vídeos extraídos e editados da filmagem do 
evento “Mudança de paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”; 

6.6 Apresentação de estudo jurídico sobre a possibilidade de se realizar 
conciliação com os profissionais denunciados de ofício pela CED/SC; 

6.7 Apresentação do relatório da CED/SC de junho de 2017. 
7 Apreciação de assuntos extrapautas. 
8 Deliberações.  

 

3.1. EXTRAPAUTA: 

- 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Audiência de instrução processo ético-disciplinar nº 

367482/2016 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Audiência realizada entre às 09:30hs e 12:35hs 

 

4.2 
MATÉRIA Análise dos processos ético-disciplinares 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO a) 271624/2015 – excluído de pauta; 

b) 5.11.154476-9 – excluído de pauta; 
c) 351060/2016 – excluído de pauta; 
d) 356802/2016 – aplicada sanção ético-disciplinar 
de advertência reservada; 
e) 347884/2016 – determinado o arquivamento por 
ausência de provas; 
f) 467511/2017 – excluído de pauta; 
g) 382604/2016 – excluído de pauta; 
h) 360149/2016 – Conselheiro Sérgio Oliva 
designado relator; 
i) 360157/2016 - Conselheiro Sérgio Oliva designado 
relator; 
j) 360153/2016 – excluído de pauta; 



 

l) 456259/2016 - Conselheiro Sérgio Oliva designado 
relator; 
m) 530154/2017 – denúncia admitida; 
n) 530141/2017 – denúncia admitida; 
o) 271622/2015 – indeferido requerimento do 
denunciante em relação à avaliação técnica do imóvel 
pelo CAU/SC; 

 

4.3 
MATÉRIA Definição quanto à realização do evento “Mudança de 

paradigma na atuação do arquiteto e urbanista” em 
outras cidades do Estado 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Foi informado pela Assistente Manuela que o valor 

orçamentário disponibilizado é de R$10.000,00 para 
realização do Evento “Mudança de Paradigma”. 
A Assessora Isabel lembrou que devido ano eleitoral 
e reunião da Comissão Eleitoral em 06 de julho, a 
divulgação de nome e imagem dos 
membros/conselheiros, candidatos, estaria vedada a 
partir de 11 de setembro e que seria bom que esse 
evento ocorresse antes da referida data, sendo assim, 
não há tempo hábil para a realização de 03 eventos 
conforme decisão anterior. 
Dessa forma, foi deliberado (Deliberação CED/SC 
13/2017) por realizar 01 evento em dia 24 de agosto 
no município de Balneário Camboriú. O Conselheiro 
Carlos Alberto se dispôs a verificar junto à UNIVALI a 
possibilidade de ser disponibilizado o auditório para 
a realização do Evento. 
Os convidados para a realização do evento serão: 
Roberta Dietrich (mediadora), Felipe Kasperi ou um 
arquiteto da HS Arquitetura (palestrante) e um 
representante dos Núcleos de Decoração. 

 

4.4 
MATÉRIA Definição quanto à programação do 4º Encontro da 

CED/SUL em Florianópolis/SC 
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Acordado entre os membros da CED que o Encontro 

será realizado nos dias 20 e 21 de julho, das 14hs às 
20hs e das 08:30hs às 12:30hs, respectivamente. A 
pauta também foi debatida e decidiu-se por 
“Esclarecimentos em relação a nova Resolução da 
Ética, em especial a dosimetria da sanção ético-
disciplinar” e “Discussão sobre a possibilidade de se 
firmar Temo de Compromisso de Conduta Ética 



 

conforme Consulta Jurídica elaborada pela Assessora 
Jurídica do CAU/SC” (item 1 da Deliberação CED/SC 
14/2017). 
Foi decidido também por convidar o Dr. Eduardo 
Paes para participar do Encontro, conforme item 2 da 
Deliberação CED/SC 14/2017. 

 

4.5 
MATÉRIA Definição quanto à utilização dos vídeos extraídos e 

editados da filmagem do evento “Mudança de 
paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”; 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Nesse momento foi convidado o Coordenador de TI, 

Wilson Molin Junior a respeito da divulgação do 
material. 
Foi sugerido criar uma página na internet específica 
para disponibilização de material, com a 
possibilidade de acesso ao Youtube e possibilidade 
de download. Foi informado ainda que a página 
sendo simples, é possível montá-la até o final da 
próxima semana. 
A forma de contato será por meio de e-mail para os 
participantes e ofício (também enviado por e-mail) 
para os coordenadores de curso e para a ACEARQ, 
conforme item 3 da Deliberação CED/SC 14/2017 

 

4.6 
MATÉRIA Apresentação de estudo jurídico sobre a 

possibilidade de se realizar conciliação com os 
profissionais denunciados de ofício pela CED/SC; 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO A consulta jurídica solicitada a respeito da 

possibilidade de realização de conciliação junto a 
denunciados de ofício pela CED/SC foi apresentada 
pela Manuela. 
Foi solicitado pelo Conselheiro Sergio que fosse 
solicitado ao CAU/BR orientação a respeito e 
sugerido pelo Conselheiro Carlos Alberto por pautar 
tal questão no Encontro CED/Sul e para a Reunião 
Plenária de agosto/2017. 

 

4.7 
MATÉRIA Apresentação do relatório da CED/SC de junho de 

2017 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Apresentado pela Manuela os processos totais junto 

à CED/SC, especialmente os processos ativos. 



 

Deu-se destaque a uma tabela resumo dos processos 
em trâmite junto à Comissão cuja elaboração foi 
solicitada pelos Conselheiros em reunião anterior e 
solicitado pelo Conselheiro Sergio que a planilha 
fosse encaminhada aos demais membros. 
Relatório aprovado. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17:50 do dia 07 de julho de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina.  
 

Florianópolis, 07 de julho de 2017 
 
 
 
 
 

Silvia Ribeiro Lenzi 
Coordenadora CED 

 Sergio Oliva 
Coord. Adjunto CED 

  Carlos Alberto Barbosa 
de Souza 

Membro CED 
 
 
 
 

Isabel Leal Marcon 
Leonetti 

Assessora CED 

 Manuela Cavallazzi 
Assistente CED 

 Gabriela Vieira 
Rodrigues 

Secretária CED 
 


