
 

 

SÚMULA 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 09/03/2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 09h às 18h 

 

2. DADOS GERAIS: 
 

PRESIDIDA POR: Silvia Ribeiro Lenzi 
TIPO DE REUNIÃO: Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina 

ASSESSOR: Isabel Leal Marcon Leonetti 
ASSISTENTE: Manuela Cavallazzi 
SECRETÁRIO: Rebeca Dora Weber 

PARTICIPANTES: 
Carlos Alberto Barbosa de Souza 
Sérgio Oliva 

CONVIDADOS: 

Celso Furtado de Mendonça e Rogério Sérgio Lemos, 
representante e lojista do Shopping Casa & Design; membros da 
CEP/SC (Giovani Bonetti, Everson Martins e Maykon Luiz da 
Silva). 
 

 
3. PAUTA: 

1. Reunião conjunta com a CEP/SC para a organização do Seminário “Ética na Prática 
Profissional”;  
 
2. Reunião com um representante do Shopping Casa & Design sobre o tema reserva 
técnica;  
 
3. Encaminhamento sobre a configuração da infração ética de “reserva técnica” - verificar 
possibilidade/necessidade de se suspender os processos ético-disciplinares que possuem 
como motivação a reserva técnica;  
 
4. Análise de solicitação de informações recebida de uma profissional sobre como deve 
ser elaborado um “programa de especificadores” (protocolo SICCAU nº 429182/2016);  
 
5. Análise dos processos ético-disciplinares: 
 a) 135215/2014 (análise final) b) 281180/2015 (análise final); c) 367482/2016 
(definição quanto realização de audiência); d) 456259/2016 (juízo de admissibilidade); 
e) 340624/2016 (juízo de admissibilidade); f) 456116/2016 (juízo de admissibilidade); 
g) 456096/2016 (juízo de admissibilidade); h) 456132/2016 (juízo de admissibilidade). 
 



 

4. EXTRA PAUTA: 

 
1. 3º Encontro CED/SUL em Porto Alegre 
2. Resposta ao ofício recebido do Núcleo Catarinense de Decoração - NCD 

 
 

1 
MATÉRIA: Reunião conjunta com a CEP/SC para a organização do 

Seminário “Ética na Prática Profissional”. 
FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Definiu-se que o evento se chamará “Mudança de 

paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”. Ele 
ocorrerá no dia 11/05/2017. Também definido que os 
alunos das escolas da região serão convidados. Para 
participar do talk show, pensou-se no nome dos arquitetos 
Fernando Rocco ou Fernando Vidal e Paulo Gobbi ou 
Marilia Ruschel, de algum representante dos Núcleos de 
Decoração (NCD e Casa e Design) e, como mediadora, de 
Roberta Dietrich ou de Simone Bobsin. 

 

2 
MATÉRIA: Reunião com o representante e um lojista do Shopping Casa 

& Design sobre o tema reserva técnica; 
FONTE: Shopping Casa & Design 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - O representante do Shopping Casa & Design esclareceu 

como será a próxima seleção dos profissionais que se 
destacaram no mercado, ressaltando as formas e os 
critérios de julgamento, os quais buscam se afastar da 
premiação do profissional que mais vendeu produtos nas 
lojas; a CED/SC aproveitou a oportunidade e convidou o 
Shopping para participar do evento “Mudança de 
paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”. Elaborada 
uma Deliberação da CED/SC. 

 

3 
MATÉRIA: Encaminhamento sobre a configuração da infração ética de 

“reserva técnica” - verificar possibilidade/necessidade de 
se suspender os processos ético-disciplinares que possuem 
como motivação a reserva técnica. 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - Definiu-se por dar andamento aos processos ético-

disciplinares que possuem como motivação a reserva 
técnica e por sugerir a realização de uma reunião plenária 
extraordinária com a finalidade de tratar da planilha 
elaborada pela CED/SC, a qual trata das possíveis 
configurações de reserva técnica. Elaborada uma 
Deliberação da CED/SC e uma Proposta de Deliberação 
Plenária. 



 

 

4 
MATÉRIA: Análise de solicitação de informações recebidas de uma 

profissional sobre como deve ser elaborado um “programa 
de especificadores” (protocolo SICCAU nº 429182/2016). 

FONTE: Fiscalização do CAU/SC 
RELATOR: Procuradoria Geral do CAU/SC 
ENCAMINHAMENTO: -Definiu-se que a Procuradoria irá responder ao e-mail da 

profissional orientando quanto ao risco de configurar 
reserva técnica a elaboração de um programa de 
especificadores com a finalidade de premiar o profissional 
que mais especificar produtos. 

 

5 
MATÉRIA: Análise dos processos ético-disciplinares: 

 a) 456259/2016: admitiu-se a denúncia; b) 340624/2016: 
admitiu-se a denúncia; c) 456116/2016: admitiu-se a 
denúncia; d) 456096/2016: admitiu-se a denúncia; e) 
456132/2016: admitiu-se a denúncia; f) 135215/2014: 
designação de novo relator, Conselheiro Sérgio Oliva g) 
281180/2015: designação de novo relator, Conselheiro 
Sérgio Oliva; h) 367482/2016: excluído de pauta;  
 

FONTE: - 
RELATOR: Designados nos próprios processos ético-disciplinares, 

após a respectiva admissão pela CED/SC. 
ENCAMINHAMENTO: - 

 
 

6 
MATÉRIA: Assunto extra pauta: 3º Encontro CED/SUL em Porto 

Alegre. 
 
 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - Definiu-se por acatar a sugestão da CED/PR em relação as 

datas da realização do evento nos dias 03 e 04 de abril, com 
a participação dos conselheiros Sérgio Oliva e Silvia Ribeiro 
Lenzi, bem como de uma assessora da CED/SC. 

 

7 
MATÉRIA: Assunto extra pauta: Resposta ao ofício recebido do 

Núcleo Catarinense de Decoração - NCD 
 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - Definiu-se que a resposta ao ofício deverá ser enviada 

pela CED/SC tão logo elaborada e seguirá os termos 
dispostos na Deliberação nº 05/2017 da CED/SC 

 
 



 

5. ENCERRAMENTO: 

 
As 17h15min do dia 09 de março de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 3ª 
Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina.  
 
 
SILVIA RIBEIRO LENZI   ___________________________________  
Coordenadora 
 
 
 
SÉRGIO OLIVA     ____________________________________ 
Coordenador-adjunto  
 
CARLOS ALBERTO BARBOSA  ____________________________________ 
Membro 
 
ISABEL LEAL MARCON LEONETTI  _____________________________________ 
Assessora 

 

MANUELA CAVALLAZZI    _____________________________________ 
Assistente 

 

REBECA DORA WEBER   ______________________________________ 

Secretária 


