
 

 

DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU CHAPA 03 - CE/SC 

Candidatos: 

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro 

NOME (Titular): MARLISE PAIM BRAGA NOEBAUER e NOME (Suplente): EVERSON MARTINS 

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros 

01 - NOME (Titular): GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO e NOME (Suplente): NEWTON MARÇAL SANTOS 

02 - NOME (Titular): JANETE SUELI KRUEGER e NOME (Suplente): SILVANA MARIA HALL 

03 - NOME (Titular): FRANCISCO RICARDO KLEIN e NOME (Suplente): Larissa Moreira 

04 - NOME (Titular): DANIEL RODRIGUES DA SILVA e NOME (Suplente): DANIEL MEDEIROS GHIZI 

05 - NOME (Titular): LEANDRA DAIPRAI e NOME (Suplente): PERY ROBERTO SEGALA MEDEIROS 

06 - NOME (Titular): CASSANDRA HELENA FAES e NOME (Suplente): JOSÉ AUGUSTO POLIZEL MORANTE 

07 - NOME (Titular): Karol Diego Carminatti e NOME (Suplente): VALDECIR ROBERTO TUNI 

08 - NOME (Titular): GISELLE CARVALHO e NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO PLENS 

09 - NOME (Titular): RODRIGO FREIXEDELO RAMOS e NOME (Suplente): Christiane Müller 

10 - NOME (Titular): KAROLINE ANTUNES e NOME (Suplente): RUDINEI CARLOS SCARANTO DAZZI 

11 - NOME (Titular): AURICÉLIA MARQUES NOGUEIRA PETRY e NOME (Suplente): RICARDO LAUBE MORITZ 

12 - NOME (Titular): JAQUELINE ANDRADE e NOME (Suplente): HEBER XAVIER FERREIRA 

13 - NOME (Titular): ANA PRISCILLA CUNHA LIMA e NOME (Suplente): ANDRESSA MAYARA SANTOS DE AGUIAR 

14 - NOME (Titular): LUCIANO CLAUDIO DO NASCIMENTO e NOME (Suplente): JUCELIA TECCHIO 

15 - NOME (Titular): SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO e NOME (Suplente): ELIZÂNGELA MARTINS DE ALMEIDA 

16 - NOME (Titular): CAMILA FONINI LARIONOFF e NOME (Suplente): LUANA CORRÊA 

17 - NOME (Titular): CAROLINA MORGADO DE FREITAS SILVEIRA e NOME (Suplente): THIAGO HANEMANN 

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

Meios Oficiais de divulgação: N/A 

Plano de Trabalho 

Buscamos um CAU mais plural a partir das competências individuais, nas diferenças construímos nossa força e unidade. Somos profissionais de todas as regiões de Santa Catarina, 

representando diversas áreas de atuação: autônomos, proprietários e funcionários de pequenas empresas, funcionários públicos, professores, pesquisadores, consultores. Unimos 

forças para refletir coletivamente e ressignificar o fazer arquitetônico, o ensino, o mercado, as políticas públicas. 

Almejamos colaborar, com tantos colegas quantos se disponham a participar, para um CAU mais próximo, atuante e parceiro das trajetórias de cada um dos Arquitetos e Urbanistas 

catarinenses. Com diversidade em diferentes níveis, onde mulheres e homens têm o mesmo papel na defesa da profissão, na construção de políticas públicas e, sobretudo, têm 

deveres e direitos iguais no mercado de trabalho. Propomos um CAU que respeite regimentos, os aprimore e não fique limitado a discursos. 

O ano de 2020 é um marco sob vários aspectos, onde um destes vem das transformações, seja no modo de vida da sociedade, seja na forma como arquitetas e arquitetos terão que 

lidar com este novo normal. Nesse contexto, a luta pela valorização profissional exige mais do que inovação, exige ir além dos velhos paradigmas: precisamos fazer as perguntas 

certas. Por isso queremos ouvir a sua voz. A pluralidade de perguntas e a reflexão coletiva produzirá muitas respostas, processo vital para vencermos antigos e novos desafios de 

nossa profissão. Transformações positivas e abrangentes acontecem a partir da confluência de conhecimentos, pensamentos e ações. 

Precisamos difundir os valores da Arquitetura e do Urbanismo, realçar suas boas práticas, que resultam em cidades humanas para todos. É isso que esperamos do CAU/SC. É assim 

que, de forma coletiva, apresentamos propostas que visam o aprimoramento de nosso Conselho: 

com coerência, conhecimento da realidade do ensino, do mercado e com a união de pessoas que lutam pela coletividade. 

  

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro 

1 - NOME (Titular): MARLISE PAIM BRAGA NOEBAUER 



 

 

 

Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2005 e, em 2016, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo programa de pósgraduação PósARQ/UFSC. 

Iniciou seu ateliê em 1993, com atividades artísticas, curadoria de eventos, design de interiores e de produto. Como arquiteta, atuou em projetos de diferentes áreas, assim como na 

execução de obras, implantando, em 2008, o uso da plataforma BIM em sua prática profissional. Entusiasta sobre as vantagens inerentes à projetação em BIM, leciona nesta área desde 

2011 e passou a realizar consultorias e implantações desta tecnologia em escritórios de SC. 

Atuou como docente em cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo em Florianópolis e em Joinville, em unidades curriculares na área projetual. No Centro Universitário Unisociesc 

em Joinville, recriou e coordenou o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias (EMAUE), atendendo diversos setores da comunidade Joinvillense, fomentando a prática 

extensionista, assim como a pesquisa. Participou da promoção de eventos científicos e outros difusores do conhecimento, mediando a comunicação entre sociedade e comunidade 

científica. 

Atualmente reside em Florianópolis, atua na formação continuada em AU e na implantação e consultoria para gerenciamento de projetos em BIM. Dedica-se, também, à conclusão do 

doutoramento, focado no ensino e aprendizagem e na comunicação no processo de projeto, visando contribuir para a melhoria da qualidade da educação e do mercado de Arquitetura e 

Urbanismo. 

1 - NOME (Suplente): EVERSON MARTINS 

 

Formado em 2008 pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Após a vivência em diversas cidades, atualmente reside em Balneário Camboriú, onde atua como autônomo, desenvolvendo projetos nas áreas comercial e residencial. Atua, também, de 

forma colaborativa com outros colegas em projetos diversos. 

Desde a graduação, envolveu-se em atividades de direção e representação coletiva no Centro Acadêmico Livre de Arquitetura (CALA), fortalecendo sua luta pela qualidade do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo, chegando a ser, em 2004, diretor da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. 

Operou ativamente da reestruturação do Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Santa Catarina (SASC), participando por duas gestões, de 2013 a 2018. Atuou em iniciativas 

de representação profissional tanto no SASC, como na Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC). 

É membro ativo da atual gestão do CAU/ SC, onde ocupa a vice-presidência e colabora em áreas como ética e disciplina e exercício profissional. 

Candidatos a conselheiros estaduais e respectivos suplentes de conselheiros 

1 - NOME (Titular): GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO 

 

Concluí graduação na UFPR em 1983 e fui para Campo Grande, MS ficar dois meses que viraram 34 anos. Por bom tempo trabalhei tanto como arquiteto sócio de empresa de AU quanto 

como docente em universidade privada. Fui sócio da Habitat Arquitetura, com meu irmão também arquiteto, Atelier de Arquitetura e EG Arquitetura. Adquiri experiência criando projetos 

residenciais, empresariais, educacionais, esportivos, militares, urbanísticos, etc. Fiz de quartel a autódromo. 

Paralelamente fui professor de Projeto e de Conforto Ambiental na Uniderp, coordenei o curso de AU e criei o Escritório Técnico de Arquitetura. Ali fiz Especialização em Ensino de 

Arquitetura e mestrado na UFRGS, sempre unindo conforto ao projeto. 

Meu interesse pelo ensino, sua qualidade e importância na sociedade me levaram a ABEA – Associação Brasileira de Ensino de AU, onde estou até hoje, como presidente, vice, diretor ou 

mero associado, procurando aprender e oferecer alguma contribuição. Participei da criação do CBA Colégio Brasileiro de Arquitetos que propôs a lei própria e criação do CAU, fui conselheiro 

federal titular no CONFEA e depois no CAU/BR, suplente, representando as instituições de ensino de AU. 



 

 

Quando a UFMS em Campo Grande abriu curso de AU fiz concurso e entrei como professor nas mesmas áreas. Coordenei o curso por 4 anos e tive oportunidade de ir a Barcelona fazer 

doutorado em Arquitetura, Energia e Meio Ambiente na Politécnica da Catalunha. 

Retornando, passei a buscar novos horizontes com a família e nos mudamos para Santa Catarina, vindo morar em Florianópolis. Lecionei Projeto e Conforto na Univali e Católica de Joinville 

até fazer novo concurso e ingressar na UFSC, no Dep. de Expressão Gráfica. Agora, além de ensinar representação gráfica digital, participo de pesquisas e faço parte do Colegiado do Curso 

de AU da UFSC. 1 - NOME (Suplente): NEWTON MARÇAL SANTOS 

 

  

Formado pela Unisinos/RS, em arquitetura e urbanismo, há trinta e nove anos, com mais de 700 projetos desenvolvidos, pós-graduado em segurança do trabalho pela UFSC. Atualmente 

reside na cidade de Caçador/SC onde matem escritório atuando nas áreas de projeto e execução de obras, privadas e públicas. 

Experiência como vereador por três mandatos consecutivos, com larga experiência legislativa na cidade de Caçador/SC, tendo sido o autor da Lei que Criou o IPPCU - Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, diretor de obras do DEINFRA e atuou como secretário de Estado do Desenvolvimento Regional.  

Foi conselheiro pelo Sistema Confea/Crea com o cargo de Coordenador da Câmara de Arquitetura e Urbanismo no CREA/SC e como Coordenador Nacional da Câmara. Tendo sido 

Coordenador da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), atuando na supervisão do Demetro/BH, e sistemas de trens Urbanos do Rio de Janeiro e Salvador, este último, em fase 

de projeto. Ainda, foi presidente do  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano em Caçador (IPPUC).   

Atua como professor universitário há mais de vinte anos, estando diretamente envolvido na formação de centenas de profissionais. Acerca da atuação acadêmica, foi coordenador do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UnC Campus Curitibanos, por dez anos. 

Participou e participa ativamente nas entidades profissionais relativas à AU. Colaborou na fundação da ADEAC - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Caçador, sendo seu primeiro 

presidente. É também membro do IAB/SC e da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA). 

2 - NOME (Titular): JANETE SUELI KRUEGER 

 

Formada em 2002 pela FURB, Blumenau, e nos anos de graduação estagiou nos setores de patrimônio histórico e planejamento urbano, nas cidades de Blumenau, Curitiba e Gaspar. 

E após formada, atuou com projetos de arquitetura e gerenciamento de obras, com escritório próprio e também em parceria com profissionais da área, quando por alguns anos esteve 

com dois endereços profissionais. 

Nestes 18 anos já participou do Núcleo de revisão do Plano Diretor de Penha em 2007 e 2008 – que teve participação popular e foi revisado por equipe compartilhada; da mostra CASA 

COR; da câmara técnica de Planejamento Urbano do programa DEL – CDL /FASCISC em Penha; do projeto voluntário de revitalização da APAE de Itajaí e na gestão de eventos culturais.   

Também participa de organizações da sociedade civil como, Conselho Municipal dos direitos da Mulher e na coordenação de um grupo de mulheres empreendedoras. 

Pós graduada pela Univali, em arquitetura no mercado de luxo e atualmente egressa na pós graduação MBA em gestão de obras, pelo IPOG. 

Atualmente atua com Projetos de Arquitetura e de Interiores, Gerenciamento de Obras e Regularização Imobiliária em escritório próprio, com sede em Penha. 

2 - NOME (Suplente): SILVANA MARIA HALL 

 

Graduada pela  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no ano de 1993, Pós Graduação em Planejamento Urbano - ênfase para areas de Turismo pela UFRGS/UNIVALI em 1998. No 

incio da carreira atuou  como arquiteta na Eliane Revestimentos cerâmicos.  Atuando desde 1.995 na area de avaliações de imóveis, análises de empreendimentos e acompanhamentos 

de obras tanto no  setor publico como  no setor privado como arquiteta credenciada junto a diversas instituições como Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, FIESC entre 

outras, onde prestou serviço a diversos órgãos como RFFSA, Procuradoria Geral da União, Receita Federal e  outros. Atuou na área de Docência junto a UNO CHAPECO no ano de 2007. 



 

 

Atua  em seu escritório/ateliê, juntamente  com outros profissionais desde 1.995 desenvolvendo  projetos e execução de obras em diversas áreas, destacando Parques Aquaticos, hotelaria, 

loteamentos e outros. Atualmente reside na cidade de Concórdia SC,  atua nas empresas MKA Consultoria,  HALL ARQUITETURA e  como consultora SEBRAE - projetos SEBRAETEC. Exerce 

as atividades de Conselheira Suplente  do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU SC) na gestão 2018-2020; sendo membra das comissões de Ensino e Formação  e 

da Comissão de Politicas Urbanas e Ambientais. 

Atualmente participa do Conselho de  Acessibilidade da cidade de  Concórdia SC;  participa da diretoria da Associação do Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Micro Região - AECOM 

- Concórdia SC; Participou do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR - Itá SC. 

  

  

3 - NOME (Titular): FRANCISCO RICARDO KLEIN 

 

Carreira desenvolvida nas áreas de Arquitetura Urbanismo, Gestão de obras/ Projetos e Docência, profissional com mais de 18 anos de experiência, 3,081mi de m² registrados em ART/RRT. 

Com ampla vivência no gerenciamento projetos e obras, excelência na regularização de projetos junto aos órgãos Públicos competentes, vasto conhecimento aos processos regulatórios 

como um todo, propondo soluções, garantindo entrega, alinhados a necessidade do cliente (investidor, sociedade e equipe técnica). 

Conselheiro TITULAR com assiduidade nas cadeiras do CONDEMA, CONCIDADE E COMPHAAN, nas vigencias atuais destes importantes quóruns sociais das atividades técnicas do 

desenvolvimento da natureza, urbanidade e patrimonios historicos. 

Klein & Irmão Arquitetos Associados, Arquiteto Resp. Técnico, Jun/2007 - atualidade Docencia, Professor da Graduação 

em Arquitetura na Unisociesc, Jan/2010-Jun/2016. 

Diplomado, na Unerj, em outubro de 2005. 

3 - NOME (Suplente): Larissa Moreira 

 

Atuante em Joinville, graduada pelo Centro Universitário Unisociesc em 2014. Nos anos de graduação, ao participar de atividades sociais na extensão universitária, deu seus primeiros 

passos na atuação em ações sociais, atividade que perdura até hoje em sua rotina. Atualmente desenvolve, em Curitiba, seus estudos de pós-graduação, sob o tema da construção e gestão 

de edificações sustentáveis. Trabalhou como arquiteta na municipalidade, no setor de análise de projetos. Atuou em escritórios de arquitetura e engenharia, com projetos arquitetônicos 

na área de habitação social, especialmente nas etapas de projeto legal e executivo, posteriormente passando à gerência de projetos e coordenação de processos. Exerce a profissão como 

autônoma, com projetos arquitetônicos de pequeno e médio porte na área da habitação social, bem como com regularização de obras e com projetos de interiores. E atua também, como 

mediadora de palestras e como instrutora em treinamentos livres na área de modelagem 3D. É sócia fundadora da Associação de Arquitetos Unidos de Santa Catarina (AUSC). É associada 

ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/SC), pelo Núcleo Joinville, onde participa ativamente e é responsável pela gerência da comunicação das redes sociais. 

4 - NOME (Titular): DANIEL RODRIGUES DA SILVA 

 

Arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1990. Está à frente do escritório Ágora Arquitetura e 

Construções, empresa fundada há 28 anos, localizada na cidade de Blumenau/SC. Especializou-se em Engenharia Clínica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2005 e 

atua desde então com projetos arquitetônicos na área hospitalar, com trabalhos em diversos hospitais e clínicas do Estado, buscando sempre a humanização destes espaços.  

Atua também com projetos arquitetônicos de pequeno à grande porte, arquitetura de interiores, acompanhamento e gerenciamento de obras. Exerceu a docência em arquitetura na 

Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 2013, onde ministrou a disciplina de Projeto Arquitetônico.  



 

 

É associado ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/SC), pelo Núcleo Blumenau, onde participou ativamente como presidente por duas gestões, em 2002/2003 e 2010/2011.  

Foi conselheiro do CAU/SC na gestão fundadora (2012/2014). Participa da atual gestão do CAU/SC, atuando como conselheiro titular e contribui com diversos temas, principalmente na 

área do exercício profissional.  É conselheiro no Conselho de Planejamento Urbano de Blumenau (COPLAN). 

4 - NOME (Suplente): DANIEL MEDEIROS GHIZI 

 

Daniel Ghizi á arquiteto graduado na Universidade Federal de Santa Catarina e comanda a equipe de arquitetos da empresa DG Arquitetura, desde 2007. 

O escritório tem sua sede em Criciúma/SC e atua nas áreas residencial, comercial, institucional e corporativa, tanto em projetos arquitetônicos quanto de interiores. Ao longo dos 13 anos 

de existência desenvolveu projetos de pequeno, médio e grande porte e tem forte atuação no Sul de Santa Catarina, apesar de contar com trabalhos executados e em adamento em várias 

localidades do país. 

5 - NOME (Titular): LEANDRA DAIPRAI 

 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECO no ano de 2009, possui especialização em Design de Interiores - Novas 

Tendências pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2011), especialização em Arquitetura Comercial com ênfase em Construtibilidade pela Universidade da Região de 

Chapecó - UNOCHAPECO (2014) e especialização Master em Arquitetura e Lighting pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação - IPOG (2020). É Mestre em Desenvolvimento Regional 

para Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR (2017). 

Possui experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projetos de Arquitetura, trabalhando como profissional autônoma em escritório próprio desde o ano de 2010. 

Trabalhou com análise de projetos na Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste no ano de 2013, e como docente na Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECO, 

nos anos de 2012 e 2013. Atua como professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc de São Miguel do Oeste - SC. 

5 - NOME (Suplente): PERY ROBERTO SEGALA MEDEIROS 

 

Graduado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com mais de 30 anos de atuação profissional na iniciativa privada e pública desenvolvendo atividades de projeto, execução, 

administração e consultorias diversas, em especial para o SEBRAE/RS. Especializado em arquitetura corporativa buscou maior qualificação através de mestrado em construção civil. 

Atualmente reside em Florianópolis onde atua a mais de 15 anos. Finalizou o doutorado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na área de projeto 

e tecnologia do ambiente construido. Possui larga experiência na docência e gestão acadêmica nos cursos de arquitetura e urbanismo, desenho industrial e design de interiores. Foi 

colaborador honorífico como conselheiro e Inspetor na Câmara de Arquitetura e Urbanismo - CREA/RS e no Conselho Municipal de Habitação (Cruz Alta/RS). 

6 - NOME (Titular): CASSANDRA HELENA FAES 

 

Graduada em 1999, mestre em Desenvolvimento Regional em 2008, ambas pela Universidade Regional de Blumenau, e, em 2017, doutora em Urbanismo pela Universidade Lusófona de 

Ciências e Tecnologia, na cidade de Lisboa, onde pesquisou sobre Paisagem Cultural. Em sua trajetória profissional diversificada trabalhou como arquiteta na municipalidade na área de 

Patrimônio Histórico Cultural; como Secretária Municipal da pasta de Planejamento, Transito e Meio Ambiente ,no município de Timbó, e, no Plano de Mobilidade Urbana da Copa em 

Brasília. Em esfera estadual desenvolveu trabalhos com o IPHAN em duas oportunidades: Roteiros Nacionais de Imigração em SC e como consultora de mobilidade no Distrito Federal. 



 

 

Atuou como docente em cursos de graduação e pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Também foi coordenadora de Curso de Arquitetura e Urbanismo em Timbó 

e Indaial. Participou da promoção de eventos científicos e promoveu semanas de integração acadêmica. Entusiasta do conceito de cidade para pessoas, trabalhou em Consórcio Municipal 

e Associação de Municípios com o desenvolvimento e elaboração de Planos Diretores e Planos de Mobilidade.  

Atualmente reside em Indaial, atua na formação continuada em AU através da mentoria e realiza consultorias e projetos na área de urbanismo. 

6 - NOME (Suplente): JOSÉ AUGUSTO POLIZEL MORANTE 

 

Formado, em 2010, pelo Centro Universitário Unisociesc em Joinville. Durante a graduação, suas atividades extra sala de aula incluíram a Secretaria de Planejamento Urbano e 

Desenvolvimento Sustentável (SEPUD), o Porto de São Francisco do Sul,  escritórios de arquitetura atuantes em diversas áreas e em escritórios de engenharia. Nesses ambientes, além de 

colaborar em diversos projetos, teve oportunidade de acompanhar obras, tanto residenciais, quanto comerciais, especialmente em shoppings.  Uma vez formado, passou a integrar a 

equipe de arquitetos e engenharia de um grupo proprietário de Shoppings Centers. Ingressou na carreira de servidor público em 2012, inicialmente na esfera municipal, atuando em 

diversos setores, como na Secretaria da Fazenda - no Cadastro Técnico e na arrecadação, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) - na unidade de desenvolvimento de gestão 

ambiental, na unidade de licenciamento ambiental. Atualmente, atua na,  esfera Federal, no Tribunal Eleitoral, no Cartório de Joinville. Além disso, desenvolve suas atividades profissionais 

como autônomo, em parceria com colegas autônomos, em projetos de Arquitetura e Arquitetura de Interiores 

7 - NOME (Titular): Karol Diego Carminatti 

 

Formado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 2013, é mestre (2017) e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como 

diretor de projetos e planejamento urbano na Prefeitura de Guabiruba de 2015 a 2017, desenvolvendo o plano estratégico de ocupação territorial do município. Foi coordenador do Grupo 

de Estudos Urbanos do Instituto de Arquitetos do Brasil - núcleo Brusque, em 2017 e 2018, período em que participou ativamente dos debates acerca de estudos e proposições urbanas 

para a cidade. 

Trabalha junto a empresas públicas e à iniciativa privada desenvolvendo projetos arquitetônicos, urbanos e ambientais diversos, entre os quais destacam-se o Distrito Turístico de Blumenau 

(2013), e os projetos desenvolvidos em Brusque, como o Distrito Azambuja (2017) e o Plano de Mobilidade Urbana da cidade (2019). 

Atualmente é professor e pesquisador no curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) onde também coordena o LabTer - Laboratório de Pesquisa e 

Planejamento do Território, desenvolvendo estudos em parceria com universidades da Alemanha e Portugal, tendo especial interesse com assuntos voltados ao planejamento urbano e 

territorial. Recentemente fundou a Cátedra Arquitetura, escritório colaborativo e multidisciplinar que busca discutir e propor soluções nas diversas áreas de atuação do arquiteto e 

urbanista. 7 - NOME (Suplente): VALDECIR ROBERTO TUNI 

 

CURRÍCULO 

  

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela FAG-Cascavel (2008) e Técnico em Edificações pelo CEFET-PR (1998). Pós-graduando em Projetos Sustentáveis e Comerciais pela Univesridade 

Comunitária Regional de Chapecó - UnoChapecó (2014).  

Sempre buscando atualização profissional, tem formações complementares e especializações nas áreas de Arquitetura Hospitalar (Clínicas e Hospitais); Arquitetura Paisagística; 

Planejamento e Projeto de Hotéis. 

Tem grande experiência em obras civis, projetos e execuções de projetos comerciais, industriais, obras públicas (universidades prefeituras, órgãos federais).  

A frente do escritório Ampliza Arquitetura, atua nos três estados da Região Sul com foco em projetos de edifícios corporativos. Com equipe multidisciplinar, o escritório desenvolve projetos 

de arquitetura e de engenharia civil, urbanismo com destaque para condomínios e loteamentos. 



 

 

  

SÍNTESE DAS QUALIFICAÇÕES: 

Projetos Residenciais; 

Projetos Comerciais; Projetos 

Industriais; 

Projetos Urbanos; 

Projeto de Paisagismo, Parques e Jardins; 

Projetos de Arquitetura de Interiores; Projetos de 

Prevenção de Incêndios Projetos Hidrossanitários. 

  

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO: 

Arquitetura Hospitalar (Clínicas e Hospitais); 

Arquitetura Paisagística; 

Planejamento e Projeto de Hotéis. 

8 - NOME (Titular): GISELLE CARVALHO 

 

Graduada pela Universidade do Vale do Itajaí em 2010, Mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2014, doutoranda pelo 

programa PÓS ARQ UFSC, no qual desenvolve pesquisa sobre a cidade informal, tema ao qual se dedica desde seu trabalho final de graduação. Atuou em construtoras da região e desde 

2011 exerce atividade docente em cursos técnicos, de graduação e de pós graduação em instituições de ensino superior. É docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALI, desde 

2015, no qual é responsável pelo Núcleo de História, Teoria e Conservação - NHAU, desenvolvendo pesquisas acerca do patrimônio histórico, entre outras atividades. É Avaliadora do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - BASis e atualmente desenvolve atividades na área de urbanismo, projetos e fiscalização de obras, como funcionária da Prefeitura 

Municipal de Tijucas. 

  

  

  

8 - NOME (Suplente): CARLOS EDUARDO PLENS 

 

Formado pela Universidade Braz Cubas UBC São Paulo (1997) e Especialista e Gestão de Cidade  pela Faculdade Única em Ipatinga Minas Gerais e Gestão de Obras pela UNIBAN - São Paulo. 

Atualmente é professor titular da Faculdade do Grupo UNIASSELVI RIO DO SUL, e arquiteto da Prefeitura Municipal de Ituporanga. Ministrei aula de projeto na UNIARP CAÇADOR - UNC 

CURITIBANOS - UNIASSELVI TIMBÓ - UNIDAVI RIO DO SUL. 

  

9 - NOME (Titular): RODRIGO FREIXEDELO RAMOS 

 

eu 



 

 

9 - NOME (Suplente): Christiane Müller 

 

Arquiteta e urbanista formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) em 2014. 

Mesmo antes de formada já teve grande experiência através de estágios supervisionados nas áreas de arquitetura e engenharia para o Banco do Brasil e Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Neste mesmo período buscou experiência no setor privado, seguindo com estágio supervisionado em escritório de engenharia fazendo fiscalização e perícia 

de obras. Prestou também assessoria em escritório de decoração de alto padrão.  

Depois de formada, sua trajetória profissional inicia com trabalhos de pequeno porte e projetos de arquitetura de interiores. Sempre prezando por um bom detalhamento e qualidade de 

projeto e visualização de imagens. Presta serviços de forma autônoma e através de parcerias com colegas para projetos de maior envergadura. Desenvolve projetos e reformas residenciais 

na cidade de Criciúma e região sul catarinense. Integra a atual gestão do CAU/SC, na condição de suplente, porém tem participado ativamente da Comissão Especial de Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse Social durante o ano de 2020. 

10 - NOME (Titular): KAROLINE ANTUNES 

 

Graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina no ano de 2018. Durante a graduação lançou as sementes da tônica de sua trajetória profissional: em 2016 iniciou como estagiária 

no Laboratório de BIM de SC (LABIM), na então Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão de Santa Catarina (SPG). Em colaboração com a equipe LABIM, desenvolveu estudos e 

práticas para avanço do uso da metodologia BIM pela administração pública. Atualmente continua no LABIM, hoje parte da Coordenadoria de Modelagem da Informação (COMOD), 

vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE), onde está como Coordenadora de Modelagem da Informação. Participou como palestrante de 

diversos eventos relacionados ao BIM - Seminário Regional Sul de BIM II e III, BIM CREA SC e outros. Reside em Florianópolis, e além das atividades no setor público, exerce a profissão 

como colaboradora em um escritório de arquitetura, onde atua em projetos diversos, com foco no uso e implantação do BIM, bem como atua como autônoma na mesma linha, com 

projetos autorais. 

  

10 - NOME (Suplente): RUDINEI CARLOS SCARANTO DAZZI 

 

Arquiteto formado pela PUC/PR,( 1991) pós graduado em Administração Concentração em Turismo e Hotelaria pela UFSC(2002). Mestre em 

Turismo e Hotelaria UNIVALI Balneário Camboriú/SC. Professor universitário UNIVALI BC-SC(2007). leciono no curso de Arquitetura e Urbanismo, 

Design de Interiores e Gastronomia bem como  em Pós Graduação nessas áreas.Faz parte do grupo Cabeça Oca em Concórdia SC e do grupo CROMA em  Balneário Camboriú SC. Frequentou 

cursos artísticos na Scuola Lorenzo D’Medici (Florença/IT). Desde 1991 atua como artista plástico , com exposições no Brasil e exterior. Expos e lançou livro em 2000 no IBRIT- Instituto 

Brasil –Italia  em Milão,onde foi Lançada a segunda edição do livro bilíngue” Reminiscenza”, aquarelas  e Arquitetura.2011 Mostra  Espelho no Acervo MASC-SC curadoria Fernando Lindote 

(Florianópolis SC).2012 exposição coletiva São Paulo metrô de São Paulo SP Mostra coletiva Grupo CROMA em São Paulo SP. 2012 Exposição 

Olhares Múltiplos -UNIVALI, 201 exposição   Casa Cor SC Florianópolis, 2014,Exposiçaõ Loja Brina Balneário Camboriu Sc, 2015 Exposição Espaço 

Cultural Bontempo,Balneario Camboriu SC, 2015 Obras Casa Cor Santa Catarina Itajai SC. Exposição IGREJAS CATARINA espaço Cultural BONTEMPO 2016 Balneário Camboriú SC, Exposição 

Igrejas Catarina Espaço Cultural  Casa Hall Shopping Balneário Camboriú SC 2016.Exposição Igrejas Catarina, Via House Itajai SC. 20 Atua como Arquiteto  e Professor.Tem obras em acervos 

oficiais e privados no país e exterior. 

11 - NOME (Titular): AURICÉLIA MARQUES NOGUEIRA PETRY 



 

 

 

Formada pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em  2006, conciliando, desde sua vida estudantil, a construção de sua família,  com três filhos, com a construção do fazer 

arquitetônico. 

Iniciou sua trajetória profissional atuando como autônoma, desenvolvendo projetos arquitetônicos, de interiores, residenciais, comerciais, corporativos, entre outros. 

Já morou e trabalhou em diversas cidades de Santa Catarina, escolhendo a cidade de Itajaí como endereço fixo, onde é sócia proprietária do escritório Schwinden & Petry Arquitetura há 

quase uma década. Como representante do CAU/SC,  participa atualmente do conselho de revisão do Plano Diretor da cidade de Itajaí.  Já atuou de forma colaborativa com o IAB Litoral 

Norte e mantém uma preocupação constante com temas relacionados ao exercício ético e moral dos profissionais da arquitetura. Acredita ser este um dos pilares a serem reforçados na 

garantia do reconhecimento e valorização da profissão Arquitetura e Urbanismo. 

  

11 - NOME (Suplente): RICARDO LAUBE MORITZ 

 

Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em 2010. Durante a graduação, participou por 3 anos do Programa de Educação Tutorial – 

PET, onde desenvolveu atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no ano de 2008, frequentou a Faculdade de Arquitetura e Sociedade no Politécnico de Milão, no âmbito de intercâmbio 

estudantil reconhecido pela UFSC. Recém-formado, atuou por um ano como colaborador em escritório de arquitetura em Florianópolis, quando em 2011, após realização de um projeto 

em sua cidade natal, recebeu uma proposta no setor público municipal de Brusque. Concursado em 2013, efetivou-se na Prefeitura em 2015, e desde então tem desenvolvido atividades 

na administração municipal nas áreas de projeto, fiscalização de obras, planejamento urbano, patrimônio, e atualmente, geoprocessamento. Foi durante dois anos, presidente do Conselho 

do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, e no ano de 2015, participou da instituição do Núcleo Brusque do Instituto de Arquiteto do Brasil – IAB, do qual foi secretário por dois 

anos e atualmente membro. 

12 - NOME (Titular): JAQUELINE ANDRADE 

 

Formada pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2009). Atuou na área de planejamento regional, especificamente no Gerenciamento Costeiro, onde desenvolveu o mestrado 

em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Atua na área de ensino e formação como docente em cursos de Arquitetura e Urbanismo, aprofundando-se nesta área 

como especialista em Docência no Ensino Superior, e atualmente como pesquisadora e doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, desenvolvendo pesquisa sobre Cidade Educadora. Atuou 

em duas gestões no Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de Santa Catarina de 2013 a 2018 como 2² Conselheira Fiscal Suplente e Tesoureira, primeira e segunda gestão 

respectivamente. Conselheira Titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) na gestão 2018-2020 atuando na Comissão de Ensino e Formação e na Comissão 

de Política Urbana e Ambiental. Atua como consultora em estudos urbanos. 

12 - NOME (Suplente): HEBER XAVIER FERREIRA 

 

Atuante no município de Rio do Sul, graduado pela UNIASSELVI em 2016, ao longo da sua carreira estudantil, participou de projetos de pesquisa e extensão, foi presidente do CENAU em 

Jaraguá do Sul ( Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo PUC UNERJ), Presidente do DCE PUC UNERJ e Diretor da Regional SUL da FENEA em 2005 coordenador do EREA SUL em 

Jaraguá do Sul, em 2006 inicia como estagiário na secretaria de Planejamento da Prefeitura de Rio do Sul em 2007 assume cargo junto ao Plano Diretor do Município de Rio do Sul, onde 



 

 

coordena de forma associativa a releitura do Plano Diretor junto a comunidade riosulense, atuante e participativo em vários Conselhos e Comissões municipais,  em 2009 é nomeado 

diretor de Projetos e Pavimentação e em 2011 assume como Secretário de Planejamento do município de Rio do Sul e coordena a reabilitação da cidade após sofrer com uma das suas 

piores enchentes, coordenando a limpeza e desobstrução das vias da cidade, atuou na secretaria de Planejamento como secretário adjunto e titular da pasta mais algumas vezes até se 

desligar em 2017. Estudou Inglês em Dublin 2017/2018. Em 2018 abre o escritório de projetos e em parceria/sociativa atua até os dias de hoje. 

13 - NOME (Titular): ANA PRISCILLA CUNHA LIMA 

 

Formada em 2018 pela Universidade da Amazônia. Atualmente cursando Pós-Graduação em Engenharia Civil na instituição de ensino UNISOCIESC - Sociedade Educacional de Santa 

Catarina. Durante os anos de graduação trabalhou em várias áreas, cooperando como: desenhista, calculista, monitora de evento de exposição de design, projetista, supervisora dos 

estagiários e outros. Além de exercer tais funções, teve oportunidade de atuar tanto no poder público como no privado. Hoje, desempenha a responsabilidade e o compromisso como 

Arquiteta e Urbanista. De igual forma, como autônoma realiza sonhos através de projetos arquitetônicos, urbanos, de interiores e seus complementares. Atua principalmente na construção 

civil com execução, administração e gerenciamento de obras e reformas. Tem parceria com outros arquitetos, engenheiros, imobiliárias e construtoras. Aplica em seus projetos a tecnologia 

BIM e a utiliza a Realidade Virtual em 3D para melhor eficácia na compreensão dos projetos. 

13 - NOME (Suplente): ANDRESSA MAYARA SANTOS DE AGUIAR 

 

Andressa 

Atuante em Curitibanos, graduada pela Universidade do Contestado em 2016 e pós graduanda em Design de interiores - Ambientação e produção do espaço pelo Instituto de Pós-graduação 

e Graduação (IPOG) onde visa o desenvolvimento em conhecimento de neurôarquitetura e arquitetura sensorial.  

Desde a graduação envolveu-se em atividades coletivas, participando da gestão do Centro Acadêmico durante três anos com a ajuda dos professores e colegas, buscando sempre melhorias 

para o curso, palestras e atividades que auxiliassem no ensino da instituição.  

Teve um artigo publicado pelo Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) sobre a arquitetura aplicada em instituições de longa permanência para idosos onde demonstra a preocupação 

com o resultado que a arquitetura demonstra na vida das pessoas.  

Estagiou em escritórios de paisagismo e arquitetura, onde pode aprender e colaborar em projetos residenciais e comerciais. Atualmente exerce a profissão como autônoma, com projetos 

arquitetônicos residenciais e regularização de obras, bem como projetos de interiores residenciais e comerciais. 

14 - NOME (Titular): LUCIANO CLAUDIO DO NASCIMENTO 

 

Profissional residente na cidade de Campos Novos/SC e com uma formação ampla abrangendo diversas áreas do conhecimento. Em Arquitetura e 

Urbanismo, concluiu seu bacharel na Universidade do Contentado (UNC) no ano de 2016. 

Dentre outras formações importantes, destaca bacharel em Administração de Empresas (2002) pela UNOESC, Pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade (2002) pela UNOESC, 

curso Técnico em Transações Imobiliárias (2007) pelo CETER e curso Técnico em Edificações (2012) pelo Colégio Pe. Quintilio Costini. 

Sempre buscando atualização profissional, tem formações complementares como Auditor Interno PBQP-H e ISO 9001 – Construção Civil (2014) G9 Consultoria e Eberick V6 – Sistema para 

Projeto Estrutural de Edificações em Concreto Armado (2012). Destaque também para curso sobre a Norma Regulamentadora 35 que garante a segurança e a saúde dos trabalhadores 

envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura. 

Tem experiência na área de produção, sistemas de qualidade, vendas e orçamentos onde efetuou trabalhos em empresas como Iguaçu Celulose e Papel, Bruno Industrial e outras. 



 

 

Hoje possue escritório que atua há 10 anos na área de construção civil com diversos trabalhos realizados tanto na área de projetos, como no acompanhamento de obras, compras e 

cronograma de trabalho. Participou diretamente do projeto e execução de quase uma dezena de condomínios residenciais entregues e diversas residências construídas no município de 

Campos Novos. 

  

14 - NOME (Suplente): JUCELIA TECCHIO 

 

 Residente na cidade de Concórdia SC, concluiu sua graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Facc - Faculdade Concórdia em 2016. 

Iniciou sua carreira como Arquiteta e Urbanista na cidade de Concórdia e toda região oeste de Santa Catarina, como também já executou vários projetos em cidades do Rio Grande do Sul 

como autônoma e através de empresas parceiras. 

Desenvolve projetos residenciais, comerciais, complementares e de interiores, que envolvem desde seus estudos preliminares até sua execução. Atua como responsável técnica em uma 

empresa de casas de madeira desde 2017, realizando projetos e execuções de casas mistas. 

É associada a AECON (Associação de engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Microrregião). Participou de vários cursos: Cimento, concreto e Agregados oferecido pelo Cintec - Construção 

Cívil, 2013 em Joinville; Planmejamento e Orçamento de Obras, 2016 em Joinville; Modelagem Bim com Revit, Projeto Arquitetônico, 2015 em  Concórdia; Auditória e Perícias em Obras, 

2019 em Concórdia, entre outros. 

Acredita que a Arquitetura é a arte de desenhar sonhos, transformando esses sonhos em realidade. 

  

  

15 - NOME (Titular): SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO 

 

Arq. SUZANA BEATRIZ FESTA PALUDO 

Graduada em 1988 pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, RS. 

No Rio Grande do Sul, realizou projetos e execução de obras em diferentes áreas. Foi um membro ativo do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). 

Atualmente reside em Itapema, Santa Catarina, onde estabeleceu sua base de trabalho, que abrange, também, cidades próximas. Além de projetos de variados temas e escalas, sua atuação 

envolveu, também, revisão do Plano Diretor de Itapema.  

Em sua trajetória, foi, também, líder da Associação de Moradores de Meia Praia, onde criou e defendeu, em parceria com a comunidade local, soluções para o desenvolvimento urbano e 

políticas sociais. Sobretudo, suas propostas foram voltadas para a qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento do turismo da região. 

15 - NOME (Suplente): ELIZÂNGELA MARTINS DE ALMEIDA 

 

Elizangela Martins de Almeida 

  

Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2003 e pós-graduada em Gestão, Auditoria e Perícia Ambiental pela UNIP/INBECFortaleza/CE em 2011.  Cursou Design 

permacultural pelo Instituto de Permacultura do Ceará/CE em 2012 e curso de bioconstrução e arquitetura em terra pelo Instituto Terra/Brasil em 2012. 



 

 

Iniciou carreira como autônoma, participou de concursos de ideias como estudante e como recém-formada. Tendo obtido prêmios na categoria estudante e recém-formada. 

Foi analista de projetos na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortaleza/CE por 4 anos de 2008 a 2012.  Gestora, projetista e fiscalizadora de obras institucionais na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico no Estado de Goiás – Goiânia, de 2013 a 2016. Foi assessora de planejamento da prefeitura municipal de Urubici/SC no ano de 2017. 

 Em 2018 em diante, atuante como profissional liberal em diversas áreas, com escritório multidisciplinar fixado na cidade de Urubici/SC, projeta residências na área rural e perímetro 

urbano, intervenções no setor de turismo e hotelaria e paisagismo sustentável. Focada atualmente na construção de edificações sustentáveis, com sistemas estruturais em madeiras de 

reflorestamento, visando a preservação do meio ambiente. 

  

16 - NOME (Titular): CAMILA FONINI LARIONOFF 

 

Camila possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ e um Curso Técnico em Edificações pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI. 

Aperfeiçoou-se na área, contando com mais de 600 horas em cursos complementares, tendo como destaque principal o aprendizado/uso da Plataforma BIM. 

Possui experiência e atua na área, com ênfase em projetos de edificações uni e multifamiliar, comercial e corporativa, projetos de interiores e design de mobiliário, documentações diversas 

(legislação, estudos de viabilidade, habite-se, certidão de edificações, entre outros). 

No momento atua na coordenação de projetos de arquitetura e engenharia e esta concluindo sua Pós Graduação em Engenharia de Avaliações e 

Perícias na Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ. 

  

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

16 - NOME (Suplente): LUANA CORRÊA 

 

Formada em 2014 pelo Centro Universitário Unisociesc, em Joinville, teve contato e se interessou, nos anos de graduação, com o tema da Habitação de Interesse Social. Estagiou, nessa 

área, na Secretaria de Habilitação da Prefeitura de São Bento do Sul. Atualmente atua na área de projetos de Interiores. 

17 - NOME (Titular): CAROLINA MORGADO DE FREITAS SILVEIRA 

 

Natural e residente em Florianópolis, graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2011. No ano de 

2015 concluiu sua especialização Master em Arquitetura pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG. Em 2019, obteve título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal 

de Santa Catarina.  Na atuação como projetista, ao constatar a indissociabilidade do ser humano e ambiente, alinha-se com a proposta de ambientes que atendam às necessidades 

humanas, em especial projetos de residências, bem como de assistência à saúde. Como pesquisadora, destaca-se a paixão por questões como acessibilidade, desenho universal e, 

envelhecimento ativo e saudável. Seu propósito de compartilhar conhecimento visando maior qualidade de vida, encontra solo fértil na atividade docente, uma vez que é professora em 

cursos de Arquitetura e Urbanismo na região da Grande Florianópolis. 

17 - NOME (Suplente): THIAGO HANEMANN 



 

 

 

Atuante em Balneário Camboriú, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNIVALI em 2007. Durante a sua época acadêmica participou da reativação do Centro Acadêmico de 

Arquitetura - CAUVI. Após formado tornou-se sócio-fundador do escritório Imoveline Arquitetos que acaba de completar 10 anos de fundação. Além de participar da criação dos projetos 

residenciais é o responsável pela administração, finanças e comercial do escritório. 

Thiago é participante ativo no Instituto de Arquitetos do Brasil – Núcleo Litoral Norte, do qual colaborou na criação e na montagem Casa do Arquiteto em Balneário Camboriú e teve cargos 

como diretor de Eventos e Diretor Financeiro por duas gestões.  


