
 

 

SÚMULA 
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 27/03/2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 09h às 18h 

 

2. DADOS GERAIS: 
 

PRESIDIDA POR: Silvia Ribeiro Lenzi 
TIPO DE REUNIÃO: Reunião Extraordinária 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: - 
 
3. PAUTA: 

1. 09h30min - Audiência do processo ético-disciplinar nº 271622/2015 (Relatora Silvia); 
2. 14h30min – Audiência do processo ético-disciplinar nº 299869/2015 (Relator Carlos); 
3. Definição quanto à possível alteração do esquete final a ser apresentado no evento da 
CED/SC de 11/05/2017: “Mudança de paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”; 
4. Definição do layout do convite do evento da CED/SC de 11/05/2017: “Mudança de 
paradigma na atuação do arquiteto e urbanista”; 
5. Análise do processo:367482/2016 – Determinar a oitiva das partes. 
4. EXTRA PAUTA: 

1. Análise final dos ofícios a serem encaminhados para a ASBEA e para o Núcleo 
Catarinense de Decoração. 

 

1 
MATÉRIA: 09h30min - Audiência do processo ético-disciplinar nº 

271622/2015  
FONTE: - 
RELATOR: Silvia Ribeiro Lenzi 
ENCAMINHAMENTO: Definiu-se por analisar as infrações cometidas e aplicar as 

sanções ético-disciplinares respecivas;  
Definiu-se por buscar um contato com o Ministério Público 
de Santa Catarina para que seja agendada uma reunião com 
a Procuradoria responsável por apurar as 
irregularidades/ilegalidades ocorridas nos loteamentos no 
bairro dos Ingleses; 



 

Definiu-se ainda por buscar um contato com o CRECI/SC 
para que seja agendada uma reunião a fim de tratar as 
irregularidades/ilegalidades ocorridas nos loteamentos no 
bairro dos Ingleses; 
 

 

2 
MATÉRIA: 14h30min – Audiência do processo ético-disciplinar nº 

299869/2015 
FONTE: - 
RELATOR: Carlos Alberto Barbosa de Souza 
ENCAMINHAMENTO: Após a colheita dos depoimentos do denunciante e das 

testemunhs, definiu-se por interromper a audiência e por 
continuar os trabalhos na data de 11/04/2017 às 9h30min. 

 

3 
MATÉRIA: Definição quanto à possível alteração do esquete final a ser 

apresentado no evento da CED/SC de 11/05/2017: 
“Mudança de paradigma na atuação do arquiteto e 
urbanista” 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - Excluído de pauta. 

 

4 
MATÉRIA: Definição do layout do convite do evento da CED/SC de 

11/05/2017: “Mudança de paradigma na atuação do 
arquiteto e urbanista” 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Os membros da CED/SC solicitaram determinadas 

alterações no layout do convite, o que vai ser confeccionado 
pela estagiária de design e retornado em breve.  

 

5 
MATÉRIA: Análise do processo:367482/2016 – Determinar a oitiva 

das partes. 
FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Excluído de pauta 

 
 

6 
MATÉRIA: Assunto extra pauta: Análise final dos ofícios a serem 

encaminhados para a ASBEA e para o Núcleo Catarinense 
de Decoração. 
 

FONTE: - 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: - Após algumas alterações no texto, definiu-se por dar 

encaminhamento aos ofícios. 
 

5. ENCERRAMENTO: 



 

 
As 17h40min do dia 27 de março de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 2ª 
Reunião Extraordinária 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 

 


