
 

 

DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU CHAPA 01 - CE/SC 

Candidatos: 

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro 

NOME (Titular): RODRIGO KIRCK REBÊLO e NOME (Suplente): FERNANDA MARIA MENEZES 

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros 

01 - NOME (Titular): RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS e NOME (Suplente): DANIEL OTAVIO MAFFEZZOLLI 

02 - NOME (Titular): PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN e NOME (Suplente): EDUARDO KINCHESCKI 

03 - NOME (Titular): HENRIQUE RAFAEL DE LIMA e NOME (Suplente): ANA RAQUEL WITTHOFT 

04 - NOME (Titular): MAURICIO ANDRE GIUSTI e NOME (Suplente): DOUGLAS GOULART VIRGILIO 

05 - NOME (Titular): eliane de queiroz gomes castro e NOME (Suplente): ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN 

06 - NOME (Titular): FELIPE BRAIBANTE KASPARY e NOME (Suplente): JOSE ALBERTO GEBARA 

07 - NOME (Titular): LUIZ CARLOS CONSONI e NOME (Suplente): DIEGO RICARDO ANGONEZE 

08 - NOME (Titular): JERUSA BRACELLO SUMARIVA e NOME (Suplente): ROSANE DAHLKE 

09 - NOME (Titular): LEONARDO CARDOSO DE SOUZA e NOME (Suplente): ROSANE GIANNELLA KASEMODEL 

10 - NOME (Titular): JULIANA MARODIN CORDEIRO e NOME (Suplente): CAROLINA FERNANDA KUHL 

11 - NOME (Titular): Maryella Moreira Campos e NOME (Suplente): MARIA LUIZA NUNES CARITÁ 

12 - NOME (Titular): Francieli Spindola Silva e NOME (Suplente): CARLOS FERNANDO MACHADO PINTO 

13 - NOME (Titular): UMBERTO JOAO BRAGAGLIA e NOME (Suplente): ALINE DOS SANTOS NUNES 

14 - NOME (Titular): RICARDO MARTINS DA FONSECA e NOME (Suplente): CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA 

15 - NOME (Titular): PHILLIP JOSÉ MARTINS e NOME (Suplente): FERNANDA MACHADO DILL 

16 - NOME (Titular): CHARLES DALL'ORSOLETTA e NOME (Suplente): ELIZIANE RAQUEL DA SILVA MADEIRA 

17 - NOME (Titular): Bruna da Assunção Costa Geremias e NOME (Suplente): GUILHERME FEIJÓ VIEIRA 

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho. 

Meios Oficiais de divugação: 

Lista de meios oficiais de propaganda da chapa inovacausc 

https://m.facebook.com/Inova-Cau-SC-102623088232666/ e-mail 

inovacausc@gmail.com  

@inovaCau https://www.linkedin.com/in/inova-cau-sc-8ab35b1b5 Tiktok: 

@inovacau  

Plano de Trabalho 

A chapa InovaCAU surgiu naturalmente com a convivência entre colegas arquitetos que sentem a necessidade de ter o conselho mais próximo e mais atuante nas questões de 

valorização profissional. 

Acreditamos que é importante ter os diferentes matizes da profissão, precisamos ter arquitetos de diferentes ofícios dentro do que é praticar arquitetura, o arquiteto de 

escritório/empresa, o profissional liberal, o arquiteto servidor público, o arquiteto professor que tem a paixão por lecionar. Encontramos essa sintonia e conseguimos mesmo que 

inicialmente, já mostrar que temos muita sinergia. 

Para nós, a função de um conselho é orientar. É disponibilizar formas para que a sociedade e os profissionais entendam e pratiquem a Arquitetura e o Urbanismo em sua melhor 

performance nos seus projetos, com ética e respeito a todas as normas e principalmente, às pessoas. 

Nossas propostas baseiam-se nesses aspectos principais em que acreditamos que o CAU SC possa ser mais efetivo e fazer a diferença para nós profissionais: Ensino, Gestão, Exercício 

e Valorização Profissional. 

Nosso objetivo é que o CAU SC seja cada vez mais inovador, e continue sendo referência para os outros conselhos no Brasil. 

Acreditamos num CAU que possa quebrar paradigmas, discutir e oferecer soluções para os anseios dos arquitetos, soluções para nossa atuação. 

Queremos mais valorização profissional, queremos menos burocracia e mais ferramentas que nos conectem uns com os outros, com nosso Conselho, com a sociedade, com a cidade. 



 

 

Em síntese, queremos um CAU que ajude os estudantes de Arquitetura e Urbanismo a se prepararem melhor para o exercício profissional, um CAU que mostre à sociedade o valor 

de nossa profissão e que ofereça meios para que possamos atuar com dignidade e principalmente que a sociedade entenda o valor profissional do arquiteto. 

  

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro 

1 - NOME (Titular): RODRIGO KIRCK REBÊLO 

 

Formado pela UNIVALI em 2005 em Arquitetura e Urbanismo, premiado nacionalmente e internacionalmente, sendo mestre em Arquitetura pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

de São Paulo. Docente em programas nacionais de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, proprietário de três escritórios e conselheiro do CAU/SC por dois mandatos. 

1 - NOME (Suplente): FERNANDA MARIA MENEZES 

 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atuação profissional em ensino, projetos de arquitetura e de intervenções urbanas. 

Arquiteta da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, atuando na área de projetos de arquitetura de edificações públicas. 

Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL – nas disciplinas de Projeto Urbano e Projeto de Arquitetura, sendo professor 

coordenador de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso. 

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros 

1 - NOME (Titular): RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS 

 

Arquiteto e Urbanista RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS 

  

Nascido em Tubarão em 08/05/1958, casado, tem dois filhos, 1 neto. 

Graduado no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1983), especialista em Planejamento Urbano pela Fundação Universidade Regional de Blumenau 

(1991), mestrado em Arquitetura - Tecnologia do Ambiente Construído pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). Professor titular da Universidade do Sul de Santa Catarina 

desde 1999, Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo desde 2009. Autor do livro CIDADES EM CRESCIMENTO - influência da Ferrovia Tereza Cristina nas cidades do sul. Diretor 

proprietário da Arco A Arquitetura e Construção Ltda. Experiência na área de loteamentos, com ênfase em planejamento urbano e projetos de edificações comerciais, industriais e 

residenciais, atua principalmente nos seguintes temas: planos diretores, pousadas, tratamento de áreas verdes, parques de lazer. Autor e Coordenador técnico da equipe de elaboração 

do Parque Urbano do Aeroporto com 23 ha. e o Parque Ambiental Usina Jorge Lacerda com 50 ha, projetou os edifícios públicos Centro Cultural – Museu Willy Zumblick, novo Terminal 

Rodoviário Urbano de Tubarão. Na esfera publica foi Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano de Tubarão, Secretario Municipal de Planejamento de Tubarão, presidiu a Comissão 

Municipal de Bem Estar Social, presidiu a Comissão Municipal de Transito, presidiu a COUDETU - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Tubarão e foi vice-prefeito 1997/2000, prefeito 

em exercício e vereador 2000/2004. Membro do Conselho da Cidade que presidiu de 2016 a 2018. Conselheiro Estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

2018/2020. 

1 - NOME (Suplente): DANIEL OTAVIO MAFFEZZOLLI 



 

 

 

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Regional de Blumenau - FURB (ano de 2000) 

Mestrando em Desenvolvimento Sustentável (Maestria en Desarrollo Sustentable) pela Universidad Nacional de Lanus/Rede FLACAM, UNLA, 

Buenos Aires, Argentina 

Sócio Proprietário da OCTUS ARQUITETURA desde 2015 

Sócio Proprietário da HUB Construtora e Incorporadora desde 2018 

Professor de disciplinas de Ateliê (Prática de Projeto) na Universidade Regional de Blumenau - FURB desde 2011 

2 - NOME (Titular): PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN 

 

Arquiteta e Urbanista, MBA em Plataforma BIM , empresária do setor de Tecnologia da Informação.Conselheira do CAU SC atuante na CEP Comissão de Exercicio Profissional.  Vasta 

experiência de mais de 25 anos amparados pela TI , englobando todas as fases dos projetos, incluindo as aprovações legais e compatibilizações até a execução de obra civil e interiores. 

Consultora da indústria AEC em adoção e gestão BIM, com foco no aprimoramento de processos. 

2 - NOME (Suplente): EDUARDO KINCHESCKI 

 

Eduardo Kinchescki, atuo a 21 anos nas áreas de projetos arquitetônico e complementares, residenciais e comerciais. Antes da formação em Arquitetura e Urbanismo, concluí o curso 

Técnico de Edificações.  

Sou proprietário de duas empresas do ramo, uma construtora que atua diretamente nas áreas de construção, reforma e manutenção predial e outra empresa, mais especifica na parte de 

metalúrgica, aço inox, ACM, vidros e esquadrias em alumínio.  

3 - NOME (Titular): HENRIQUE RAFAEL DE LIMA 

 

Arquiteto e Urbanista com escritório na cidade de Joinville - SC atuando em projetos residenciais, comerciais e industriais. 

3 - NOME (Suplente): ANA RAQUEL WITTHOFT 



 

 

 

Arquiteta e Urbanista formada em 2008, atuou por 4 anos fora do País, e atuante neste momento na cidade de Jaragua do Sul com projetos Arquitetônicos residenciais e comerciais e 

projetos de Interiores. 

4 - NOME (Titular): MAURICIO ANDRE GIUSTI 

 

Formado pela Unoesc Xanxerê (2011) 

MBA plataforma BIM INBEC/UNIP (2018) 

Arquiteto e Urbanista autônomo em São Miguel do Oeste 

4 - NOME (Suplente): DOUGLAS GOULART VIRGILIO 

 

Fundador e sócio-diretor da Ocabrasil Arquitetura+Construção (2009); Vice-Presidente do IAB-SC Núcleo grande Florianópolis (2017-2019); Diretor Financeiro IAB-SC Núcleo grande 

Florianópolis (2013); Co-fundador do IAB-SC Núcleo grande Florianópolis (2013); Arquiteto e Urbanista 

(UNISUL-2012) ; Técnico em Edificações (IFSC-2003); Atuou em escritórios de renome como MarchettiBonetti+ (2012), Gobbi Arquitetos Associados (2004) em Florianópolis e A&Q 

Architects (2012), em Hong Kong; Experiência em projeto de arquitetura residêncial, arquitetura comercial, engenharia, paisagismo, urbanismo e interiores. Atualmente dedica-se à Turn 

Key de obras residênciais e comerciais. 

  

  

5 - NOME (Titular): eliane de queiroz gomes castro 

 

Arquiteta urbanista , residente em Rio do Sul cidade do alto Vale do Itajaí, meu escritório se tornou empresa em 2017, filiada a ASBEA, trabalho com projetos residenciais , comerciais e de 

interiores, com especialização em Arquitetura Hospitalar.  

5 - NOME (Suplente): ANA CARINA LOPES DE SOUZA ZIMMERMANN 



 

 

 

Com formação em Arquitetura e Urbanismo, desde 2008. Já integrou a equipe de arquitetura de varejo do Grupo Marisol no desenvolvimento de projetos e acompanhamento de obras 

de lojas físicas para as marcas Lilica & Tigor, One Store e Rosa Chá em todo o Brasil. Posteriormente foi a arquiteta responsável pelos projetos de lojas das marcas do Grupo Malwee, onde 

coordenou uma equipe de projetos e obras. Em 2015, se associou ao escritório Casa de Projetos Arquitetura e Design em Joinville, Santa Catarina onde é a Arquiteta e responsável técnica, 

atuando com projetos residenciais e comerciais. 

6 - NOME (Titular): FELIPE BRAIBANTE KASPARY 

 

Formado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Vale do Itajaí no ano de 2015. Prêmio de mérito estudantil do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI 2015/1 atribuído 

pela instituição e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Ganhador do 3º Prêmio para de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina com o projeto H2O+O2 – Sistema 

de contenção de cheias em meio ao espaço público. Atua como sócio-fundador da Térreo Arquitetos, fundada em 2016, onde obteve prêmiações advindas de concursos públicos de 

arquitetura, como  o primeiro lugar no Concurso Nacional de Habitação Social de Brasília - DF, terceiro lugar no Concurso Nacional de Mobiliário Urbano de São Paulo SP e uma menção 

honrosa no Concurso Nacional de Requalificação do Entorno da Arena BSB - Brasília - DF (projeto laborado pelos escritórios Térreo Arquitetos e LabNomad).  

6 - NOME (Suplente): JOSE ALBERTO GEBARA 

 

MBA em Gestão de Negócios da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Trabalhou em diversos escritórios desenvolvendo projetos de arquitetura, e interiores na cidade do Rio de Janeiro e Florianópolis. Acompanhou projetos executivos de edifícios Residenciais 

Multifamiliares, Fábricas e Centros Empresariais no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desenvolveu projetos de arquitetura de interiores de lojas e projetos de residências unifamiliares e de 

arquitetura de interiores de restaurantes, em Florianópolis-SC. Trabalhou no na organização e execução de estandes para fabricas de cerâmica. 

Conta com cursos de aperfeiçoamento na área como "Luz e Cor" ministrado pela Arquiteta Esther Stiller, Desenvolvimento Gerencial - SEBRAE- 

SC , Gerenciamento e Marketing de Projetos - IAB-SC, Paisagismo pelo Instituto de Paisagismo Gustaaf Winters em Holambra, Espaços do RioIAB-RJ, Iniciação à Botânica - Sítio Roberto 

Burle Marx no Rio de Janeiro, visando obter ferramentas que contribuam nas soluções propostas aos clientes para que sejam inovadoras, funcionais e acessíveis. 

7 - NOME (Titular): LUIZ CARLOS CONSONI 

 

Bolsista no ETUSC escritorio tecnico da UFSC de 1997 a 2000 

Formação em Arquitetura e Urbanismo na UFSC EM 2001/01 

Arquiteto no escritório Machado E Kronemberger arquitetura em Criciúma de 2001 a 2004 Arquiteto Sócio no escritorio CRB 

arquitetura e engenharia Ltda em Criciúma de 2004 a 2010 

Empresário sócio na loja CASA DOZE ATELIER LTDA em Criciúma de 2010 até atual. 



 

 

7 - NOME (Suplente): DIEGO RICARDO ANGONEZE 

 

Formado em Arquitetura e Urbanismo na UNOESC/Xanxerê em 2007. 

Especialista em Automação Residencial. 

Sócio da Neohome Casa inteligente com sede em Chapecó desde 2007. 

8 - NOME (Titular): JERUSA BRACELLO SUMARIVA 

 

Conclui a Arquitetura e Urbanismo em 2001 pela FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau). Com o desejo de adquirir mais conhecimento não contentei-me somente em 

concluir a Universidade. No mesmo ano fui buscar conhecimento e cultura na Itália, lá estagiei em escritórios renomados de Arquitetura, dentre eles, Zannini Associati e Amatori Architetura 

d’Interni. 

Desde então, com escritório na cidade de Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí, elaboro projetos desde a fase inicial da definição do programa a ser atendido no projeto até a 

implementação da obra. Incluindo projetos de edificações residenciais, comerciais e principalmente corporativos e na área da saúde. 

A arquitetura pode transformar profundamente a vida de quem habita o espaço, podendo melhorar a qualidade de vida das pessoas e é nisso que pensamos a cada projeto criado. 

Todos nós arquitetos queremos inovar e projetar cidades e paisagens fantásticas, mas precisamos pensar também na arquitetura a qual estamos inseridos, a arquitetura que nos rodeia, 

que esta inserida no contexto em que vivemos para a partir dela pensarmos no futuro, queremos cidades para todos e esta arquitetura deve se iniciar a partir de cada um de nós, de cada 

pequeno projeto que criamos, para então chegarmos a um contexto mais amplo, onde a cidade a qual estamos inseridos será nosso melhor e maior legado. 

Meu dia a dia profissional é focado principalmente na melhoria de vida das pessoas e nos ambientes os quais elas estão inseridas, tanto no ambito residencial, comercial e nos caminhos 

que a levam de um lugar para outro. 

É isso que me encanta em nossa profissão, o quão ampla e responsável ela é para cada cidadão, transformando seu dia a dia mais prazeroso e mais feliz por onde passam. 

8 - NOME (Suplente): ROSANE DAHLKE 

 

Sou ROSANE DAHLKE, Arquiteta Urbanista e Paisagista com formação desde 2008, na FURB- Universidade Regional de Blumenau-SC, nasci e moro na cidade de Pomerode-SC, tenho 45 

anos. Atuo na minha cidade e região, com experiência profissional em diversos segmentos na área da construção civil e arquitetura, na qual destaco na Arquitetura Hospitalar com 

experiência de mais de 10 anos com projetos hospitalares, laboratórios, clínicas. Também atuo com projetos industriais, restaurantes, comerciais, residenciais, dentre outros, com um 

diferencial de sempre acompanhar e gerenciar obras. Fui sócia de uma empresa por mais de 15 anos anteriormente que atuava com projetos, antes de ter minha própria empresa no 

momento. 

  

  

9 - NOME (Titular): LEONARDO CARDOSO DE SOUZA 



 

 

 

Me chamo Leonardo Cardoso de Souza 

Sou arquiteto formado a 12 anos, atuo desde o principio em projetos arquitetônicos de construção, no decorrer dos anos, com uma especialização, partimos para as atividades de projetos 

e gerenciamento de projetos para construção, fazendo a compatiblizacãos dos projetos arquitetônicos junto dos porjetos complementares, atualmente na empresa, trabalhamos em 

conjunto com os engenheiros, proporcionando aos nossos clientes todos os projetos necessários para a aprovação e execução, independende de complexidade. Nos projetos mais 

complexos entramos como assessorias nos orgãos competentes, para viabilizar os projetos negociando com os orgãos, alterando leis e discutindo sobre o plano diretor, para que o projeto 

de encaixe e viabilize para nossos colaboradores. Hoje, entrei para o ramo da construção civil, complementando nossas atividades. Nossa empresa hoje trabalha desde concepção do 

projeto até a materialização da obra. Sempre presando pela valorização dos profissionais, nunca deixando nosso clolaboradores na mão, mostro sempre a importância do nosso trabalho 

diante da contratação. 

Concluindo, este é um breve histórico da minha experiencia como arquiteto. 

Att 

9 - NOME (Suplente): ROSANE GIANNELLA KASEMODEL 

 

Profissional liberal, trabalho com Consultorias, Projeto Civil e nteriores, para obras Residenciais (Uni e Multifamiliares), Comercial, Institucional e Serviços. 

10 - NOME (Titular): JULIANA MARODIN CORDEIRO 

 

Formada no ano de 2001 pela Universidade do Vale do Itajaí, especializou-se em Projetos e Obras de Edifícios, tendo em seu portfólio mais de 60 edifícios residenciais executados na 

cidade de Balneário Camboriú e seus arredores. 

No ano de 2008 participou da Mostra de Decoração Casa & Cia, desde então vem atuando na área de Arquitetura de Interiores residencial e comercial. Em 2018 participou da Mostra 

de Decoração CasaCor SC, possui vasta experiência no desenvolvimento de projetos e execução de obras. 

  

10 - NOME (Suplente): CAROLINA FERNANDA KUHL 

 

Atuação em escritorio proprio desde 2008, desenvolvendo Projetos Residenciais, Comerciais, Parcelamento do solo e Incorporações. Atuação como Diretora executiva de Planejamento 

na Prefeitura Municipal de Rio do Sul entre 2017 a 2019, periodo no qual coordenei a implantação a Simplificação da Análise de Projetos, bem como o sistema on line de protocolos de 

Construção Civil. 

11 - NOME (Titular): Maryella Moreira Campos 



 

 

 

Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC, 2012), com escritório na cidade de Lages/SC há 8 anos. O foco do nosso escritório é a área de 

arquitetura residencial, interiores e arquitetura de interiores hospitalar. Pós graduada pelo IPOG em Master em Arquitetura e Especialista em Design de Interiores.  

11 - NOME (Suplente): MARIA LUIZA NUNES CARITÁ 

 

Graduada em 2014 pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, especialista em gestão de projetos e avaliação, auditoria e perícias em engenharia, ambas pelo IPOG. Com 

atuação em projetos de arquitetura de interiores e de reformas.. 

12 - NOME (Titular): Francieli Spindola Silva 

 

ARQUITETA E URBANISTA, FRANCIELI SPINDOLA SILVA, 31 ANOS, TRABALHO COM PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ASSESSORIAS. ATUANDO A NOVE ANOS NA APROVAÇÃO DE PROJETOS 

NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, HOJE OCUPANDO CARGO DE SUB CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO FÍSICO TERRITORIAL - DPFT. 

12 - NOME (Suplente): CARLOS FERNANDO MACHADO PINTO 

 

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina (1985). Tem experiência nas diversas áreas de arquitetura e de urbanismo. É sócio proprietário do escritório Carlos 

Pinto Arquitetura Ltda., em Florianópolis. Mestre em arquitetura e 

urbanismo, na área de acessibilidade espacial, pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 2017. 

Professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade do Sul de 

Santa Catarina- UNISUL 

13 - NOME (Titular): UMBERTO JOAO BRAGAGLIA 

 

Arquiteto e Urbanista , formando em 1984 pela Universidade Luterana do Brasil  e  mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina graduado em 2007. Sócio  

Proprietário da Empresa Bragaglia Arquitetos Associados Ltda atuante no mercado desde 1987 , com escritórios nas cidades de Chapeco SC e Florianopolis SC . 



 

 

13 - NOME (Suplente): ALINE DOS SANTOS NUNES 

 

Proporietária do escritório Aline Nunes Arquitetura, em Joinville,SC, atuando nas áreas de Projeto e execução de Projetos residências, comerciais e hospitalres. 

14 - NOME (Titular): RICARDO MARTINS DA FONSECA 

 
Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1991, com especialização em Construções Sustentáveis pelo IPOG (2014), sócio-diretorda empresa Pinheiro 

e Serrano Fonseca Arquitetura desde 2005, atua nas áreas de projeto arquitetônico residencial, cosporativo, institucional, interiores e execução de obras. Vice-presidenteda AsBEA/SC em 

duas gestões e depois presidente da associação (2013/2014), onde hoje é Conselheiro. Ataualmente está na sua segunda gestão de Conselheiro Federal do CAU/BR representando Santa 

Catarina em Brasília e é membro da Comissão de Exercício Profissional, CEP - CAU/BR. 

14 - NOME (Suplente): CRISTIANE SILVEIRA DA SILVA 

 

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com Intercâmbio Estudantil de 6 meses no Institut National des Sciences Appliquées (INSA), em 

Estrasburgo, França (2010). Realizou o curso MBA em Gerenciamento de Obras, Tecnologia e Qualidade da Construção no IPOG (2014). É arquiteta da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento (CASAN) desde 2012. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial (PPGTG) na UFSC. 

15 - NOME (Titular): PHILLIP JOSÉ MARTINS 

 

Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Barddal de Artes Aplicadas (2011). É Tecnico em Edificações pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC/2003). Atua há 

mais de 15 anos na elaboração de projetos arquitetônicos e na execução de obras residenciais e comerciais. É incorporador de Edifício pelo Educ.Eng (2016). Cursou Master em BIM 

(Feramentas de Gestão de Projetos) pelo Instituto de PósGraduação - IPOG (2018-2019).  

15 - NOME (Suplente): FERNANDA MACHADO DILL 

 

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC e Designer de produto pela UTFPR. 

Atua na área de arquitetura de interiores e como docente. 



 

 

16 - NOME (Titular): CHARLES DALL'ORSOLETTA 

 

Charles Dall Orsoletta, São Miguel do Oeste - SC 

Arquiteto e Urbanista, graduado na Universidade do oeste de Santa Catarina – UNOESC 

Pós-graduando em CIDADES 4.0: PLANEJAMENTO URBANO E TECNOLOGIAS 

Diretor de projetos e engenharia no município de São Miguel do Oeste - SC 

Secretário de municipal de Planejamento na cidade de São Miguel do Oeste - SC 

membro do Conselho de Planejamento municipal, membro da Comissão de Regularização Fundiária, Presidente da Comissão de Acessibilidade e membro da comissão de bens lesados do 

município. 

16 - NOME (Suplente): ELIZIANE RAQUEL DA SILVA MADEIRA 

 

Arquiteta e Urbanista formada pela UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina; Atualmente trabalhando com projeto de interiores; possui experiência com Regularização Fundiária, 

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança e Geoprocessamento junto a DIPLA - Diretoria de Planejamento SMDU/PMF (2018); vivência de obras comerciais (Shopping Iguatemi - 2019) e 

residenciais em geral.  

17 - NOME (Titular): Bruna da Assunção Costa Geremias 

 

Natural de Içara/SC, atuando a 6 anos em Içara e Região com projetos de Arquitetura e Interiores Residenciais e Comerciais. 

Técnica em Design pela SATC (Criciúma/SC). 

Arquiteta e Urbanista pela UNISUL (Tubarão/SC). Pós Graduanda 

em MBA Interiores pelo IPGO/SC. 

17 - NOME (Suplente): GUILHERME FEIJÓ VIEIRA 

 

FGV (2008), já atuou em várias linhas da arquitetura, como elaboração de plano diretor, participação em comitê de bacia hidrográfica, gerenciamento de projetos de obras públicas, 

orçamentação, planos de habitação, projetos arquitetônicos e complementares. Graduado também em Direito pela UNIDAVI (2013), integrou na mesma instituição o Grupo de Pesquisa 

de Filosofia da Mente e Cognição, no qual foi coorganizador de dois livros. Em 2017 cofundou a Projeto Estrutural Online (associada a ACATE), com uma pegada e foco em conectar a 

engenharia com a arquitetura. 


