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Ata da Sessão Plenária Ordinária n° 3, do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina, realizada em vinte e sete de janeiro de 

2012, nas instalações da UDESC/ESAG, na 

Avenida Madre Benvenuta, em Florianópolis –SC. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e doze, nas instalações 1 

da UDESC/ESAG, em Florianópolis–SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e 2 

Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em Sessão Ordinária n° 3. Presentes os senhores 3 

Conselheiros Estaduais Titulares arquitetos e urbanistas: DÉCIO GOMES GÓES, ADEMIR LUIZ 4 

BOGONI, RONALDO DE LIMA, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ LUIZ SERAFIM, GIOVANI 5 

BONETTI, FARIDA MIRANY DE MIRA, JORGE RAINESKI, CEZAR FRANCISCO CIARINI e SÔNIA 6 

SUZETE ROESE. Presentes, ainda os Suplentes de Conselheiros Estaduais:LEONARDO 7 

HENRIQUE DANTAS, SÉRGIO OLIVA e TAIANA POLLI, além do Conselheiro Federal Titular 8 

Roberto Simon e Suplente NELSON SARAIVA. A sessão foi aberta e presidida pelo Arquiteto 9 

Ronaldo Lima, Presidente do CAU/SC, informando aos presentes a ordem do dia: apresentação 10 

do Convenio Esag (PCS+ASSESSORIA+ESTAGIÁRIOS), apresentação, discussão e deliberação 11 

sobre valores e parâmetros das diárias para Conselho e funcionários, apresentação, discussão e 12 

deliberação do organograma do CAU/SC, apresentação, discussão e deliberação dos cargos 13 

gerenciais e operacionais com valores de contratações, apresentação, discussão e deliberação 14 

de convenio CREA/CAU, apresentação, discussão e deliberação sobre as possibilidades de sede 15 

para o CAU/SC, apresentação, discussão e deliberação de nota para entidades, apresentação, 16 

discussão e deliberação da agenda para o ano de dois mil e doze. Foram apresentadas as 17 

correspondências recebidas: convite para a posse da Diretoria do IAB/SC que ocorrerá no 18 

dia de hoje, às vinte hs no CIC – Centro Integrado de Cultura, na Av. Beiramar, no qual já 19 

confirmou presença, repassando o convite aos demais Conselheiros e presentes, pelo teor do 20 

convite ter sido extensivo à todos os arquitetos do Estado. Também recebido convite para a 21 

Formatura do Curso de Arquitetura da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, a ser realizado 22 

no dia quatro de fevereiro de dois mil e doze em Balneário Camboriú. Para a representação no 23 

ato, foi deliberada pela presença do próprio Presidente ou alguém que se coloque a disposição. 24 

Foi comentada a importância da presença pela oportunidade de divulgar o CAU. Aprovação da 25 

Ata da última reunião plenária do dia vinte e um de dezembro de dois mil e doze do CAU/SC. 26 

No prosseguimento da pauta no item discussão da ata da assembleia anterior, de vinte e 27 

um de dezembro de dois mil e onze, a Conselheira Fárida fez uma correção no segundo item de 28 

pauta: “Coordenadores Adjuntos das Comissões”. Conselheiro Décio solicitou a inclusão do 29 

andamento do CAU/SC e principalmente dúvidas dos profissionais como itens da pauta, sendo 30 

que o Presidente considerou que se tratava de assunto para ”assuntos gerais”. Conselheira 31 

Fárida disse que recebeu muita solicitação através de e-mails para o CAU/SC faça uma 32 
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apresentação sobre o SICCAU e pediu para colocar em pauta o tema, o que foi deferido pelo 33 

Presidente, igualmente no item ”assuntos gerais”. Conselheiro Raineski informou que a ata e 34 

regimento interno do dia vinte e um de dezembro, no seu entendimento, não esta de acordo 35 

com o que deliberaram, recebendo a concordância dos Conselheiros Decio e Farida. Presidente. 36 

Ronaldo falou do apoio que tem recebido do Advogado Claude Pasteur de Faria (CREA/SC) e do 37 

processo demorado da criação do CNPJ, conseguido na semana anterior. Conselheiro Raineski 38 

sugeriu que a plenária iniciasse com o Hino Nacional ou de Santa Catarina, por ocorrer na 39 

abertura de plenárias de alguns órgãos federais. O Presidente entendeu que a sugestão será 40 

tema a ser deliberado no tempo da nova discussão do regimento interno. Do item da discussão 41 

da ata anterior, temos: Conselheiro Ciarini falando que na linha cinquenta fala das dificuldades 42 

iniciais do CAU “BE”, substituir para “BR”. Na linha cento e trinta e tres estão trocado os cargos, 43 

sendo o correto a Conselheira Sonia como Diretora Administrativa e Conselheiro André Luiz 44 

Serafim como Diretor Financeiro. Apontou erro na composição das comissões: na linha cento e 45 

quarenta e um que trata da Comissão Ética entende dever constar o nome do Conselheiro 46 

Ciarini. Na Linha cento e quarenta e dois, que trata da Comissão de Ensino e Exercício 47 

Profissional, os nomes dos Conselheiros Jorge Raineski, Marcos Jobim e Cézar Ciarini. Por fim, 48 

na linha cento e quarenta e cinco – entende que deve ser retirado o nome do Conselheiro 49 

Ciarini e inserido o nome do Conselheiro Raineski. O Conselheiro Raineski solicitou a inclusão da 50 

informação entre as linhas cento e vinte e cento e vinte e oito, de que a presença da 51 

contabilista da RG Contadores deu-se de forma voluntária. Conselheiro Décio solicitou inclusão 52 

na linha cem, de que todos os cargos de diretores são eleitos pelo Plenário. Todas as alterações 53 

sugeridas foram aprovadas pela plenária. Conselheiro Decio levou aos presentes sua 54 

necessidade em rever o Regimento Interno, pois entende existirem questões não claras que 55 

devem ser discutidas, principalmente em relação à equipe. Após longo debate sobre o tema das 56 

deliberações relativas ao Presidente e da Plenária, foi deliberado por unanimidade que: até a 57 

data da nova discussão do Regimento Interno todas as decisões a serem tomadas 58 

devem acontecer de forma de informação e indicação pelo Presidente  e deliberados 59 

pela Plenária. A data da discussão do regimento interno será marcada a posteriori. A plenária 60 

teve continuidade, após um breve cafe break, com a presidência da Plenária pelo Vice 61 

Presidente do CAU/SC Conselheiro Bonetti. O Presidente Ronaldo pediu licença à Plenária para 62 

ir ao Banco com o Diretor Financeiro, Conselheiro Bogoni, pra finalizar a abertura de conta 63 

bancaria do CAU/SC. Foi iniciada a exposição das Comissões, item de pauta. Conselheiro 64 

Marcos Jobim fez o relatório da Comissão de Ensino e Exercício Profissional - CEEP, onde é 65 

coordenador. Conselheiros César Ciarini e Jorge Raineski fazem parte da mesma comissão. Foi 66 

feito um plano de ação básica para o ano de dois mil e doze, o qual será encaminhado à 67 

Plenária. A Comissão deliberou que os processos oriundos do CREA devem receber parecer com 68 

assessoramento jurídico para levantamento dos tipos de processos, informações legais aos 69 

arquitetos, inclusive sobre o código de ética. Como projetos da comissão estão a propositura de 70 

debates com os profissionais de ensino, trabalho de educação continuada e reciclagem do 71 

conhecimento profissional, criação de uma biblioteca e acervo do CAU/SC, criação de um 72 

sistema de bolsa de trabalho, congresso estadual, criação de uma agenda cultural, entre outros. 73 
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Conselheiro André Serafim relatou a Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCA, que é 74 

composta, além do mesmo, pelos Conselheiros Décio e  Giovani. O coordenador da Comissão 75 

não foi eleito, por falta de quorum. Foi enviada correspondência para o Conselheiro Federal 76 

Roberto Simon para que consiga informações sobre funcionamento da comissão nacional.  A 77 

Comissão se propôs a apresentar e fazer o estudo sobre a Portaria 166/10 do CREA/SC que 78 

dispõe sobre diárias e ressarcimento de despesas. Sobre os valores das diárias houve 79 

aprovação unanime na utilização dos valores utilizados pelo CREA/SC devendo ser calculados os 80 

valores com acréscimo da variação do INPC, pois a tabela apresentada é de dezembro de dois 81 

mil e dez. Foi decidido que o suplente de Conselheiro recebera verba de diária quando estiver 82 

substituindo o titular, em conformidade com o regimento interno. As diárias são devidas aos 83 

Conselheiros retroativas ao dia vinte e um de dezembro de dois mil e onze. Foi solicitado ao 84 

Presidente Ronaldo que apresentasse informações sobre despesas efetuadas e planejamento de 85 

gastos da gestão. Conselheiro Décio formulou questionamento sobre a possibilidade de 86 

chamamento dos suplentes de Conselheiros nas comissões dos o suplente do conselheiro ou o 87 

suplente da comissão. No prosseguimento da pauta, item Organograma, este foi apresentado 88 

aos Conselheiros, sendo aprovado, com a colocação dos nomes dos Diretores financeiro e 89 

administrativo. Foram aprovadas algumas alterações: a nomenclatura apresentada de 90 

Conferência anual deve ser modificada para “Conferência Estadual de Arquitetos”. Inclui-se uma 91 

ligação entre Comissões Permanentes e Assessorias. Igualmente inclui-se e ligação as Gerências 92 

Administrativa e Financeira direta com a Superintendência Geral. Houve consenso no prejuízo 93 

do uso dos suplentes nas comissões, uma vez que as reuniões das comissões ocorrem todas no 94 

mesmo horário. É mais uma adequação a se fazer no Regimento Interno.  Conselheiro Sergio 95 

Oliva destacou o Artigo 41 do Regimento Interno que rege que os conselheiros suplentes 96 

substituirão os titulares mediante convocação do Presidente. Conselheira Fárida falou da 97 

Comissão de Ética - CE, onde foi eleita para o cargo de coordenadora e a Sonia Coordenadora 98 

adjunta. Como projeto da Comissão, esta prevista a revisão da Ética na Arquitetura e 99 

Urbanismo. Ao longo deste mês será formatado o plano de gestão. No item da pauta Sede 100 

CAU-SC – o Conselheiro Marcos Jobim expõe as dificuldades de fazer reserva para as salas 101 

pesquisadas e que as casas acarretariam muitas obras de adequação, baseado num 102 

organograma básico apresentou vários estudos para as salas disponíveis para locação. Foram 103 

apresentadas: uma sala da Av. Osmar Cunha, que já foi alugada e outra sala na Av. 104 

Trompowski com cento e trinta e sete metros quadrados, com um custo oito mil cento e 105 

cinquenta e oito reais a cada mês, com seis vagas de garagem, além de uma terceira opção, de 106 

três salas contiguas no Edificio Empresarial Rio Branco, quatrocentos e quarenta e oito, no 107 

segundo andar, com cento e trinta e nove metros quadrados  em locação por seis mil reais 108 

mensais. A sala ainda apresenta a vantagem de ser localizada próxima ao Banco do Brasil e ter 109 

tres vagas fixas de garagem, além do estacionamento rotativo no mesmo predio. O Conselheiro 110 

Marcos apresentou, então, orçamento em móveis para este lay-out previsto  de sessenta e 111 

quatro mil reais além dos pisos no valor previsto de quinze mil reais, mais computadores e 112 

outros. Marcos Jobim ficou responsável e irá apresentar orçamentos e layout detalhados na 113 

próxima plenaria. Existe recomendação da CAU/BR de que estejamos bem instalados. O 114 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA - CAU/SC 

 

 
 

CAU/SC – Deliberação nº 001/2011 4 de 7 

Conselheiro Federal Suplente Nelson pediu a palavra para falar que a sede precisa ter um 115 

significado dentro do Urbanismo da cidade. Conselheiro Jobim diz que a vontade de ter uma 116 

sede com historia para a arquitetura e a cidade é de toda classe de arquitetos, a urgência real 117 

de local impõe que a sede atual seja de uma sala comercial. A sede futura do CAU devera ser 118 

arquitetonicamente importante, sendo providenciado o estudo de locais em data próxima. 119 

Conselheiro Jobim salienta que precisa licitar a mobília e etiquetá-la, licitar a rede de lógica e 120 

equipamentos. Conselheiro Bonetti, na presidência da reunião, coloca em votação a proposta de 121 

locar a sala na Avenida Rio Branco sendo aprovada por unanimidade. A sala da Av Trompowiski 122 

foi descartada devido a falta de acessibilidade. Conselheiro Décio sugeriu fazer a sala do 123 

arquiteto, onde seria base para profissionais. Seguindo a Pauta, a agenda do ano de dois mil 124 

e doze foi aprovada nas seguintes datas: nove e dez de fevereiro, quinze e dezesseis de 125 

março, doze e treze de abril, dez e onze de maio, quatorze e quinze de junho, doze e treze de 126 

julho, nove e dez de agosto, treze e quatorze de setembro, dezoito e dezenove de outubro, oito 127 

e nove de novembro e seis e sete de dezembro. A data de quintas feiras será dedicado às 128 

reuniões de comissões na parte da tarde e as sextas feiras  serão dedicadas à plenária o dia 129 

inteiro. Destacou-se que as datas são idênticas às do CREA/SC para facilitar comunicação com 130 

este Conselho, além de serem imutáveis. Na pauta, o convênio com a ESAG foi apresentado 131 

no sentido de que façam o plano de cargos e salários dos futuros concursados, além da 132 

possibilidade de apoio com estagiários. Em analise o contrato em forma de minuta, a ser 133 

aditado conforme a necessidade específica como planejamento estratégico, administrativo e 134 

sessão de professores para capacitação.  Professor Mário Moraes que viria fazer uma 135 

apresentação não pode comparecer. A minuta do contrato será disponibilizada para os 136 

Conselheiros. A aprovação do convênio com a ESAG e foi unanime. Na sequencia, com a 137 

presença do Conselheiro Federal Roberto Simon, seu relatório: informa que foi eleito 138 

coordenador de finanças e membro da Direção Nacional; fala do repasse de informações das 139 

resoluções. Sobre a questão financeira, informou dos recebimentos na ordem de quarenta por 140 

cento dos recursos estimados provenientes do CREAs e o impacto na instalação dos CAUs. Para 141 

o socorro dos estados deficitários foi criado um fundo de três milhões, duzentos e setenta e 142 

nove mil reais para atender os CAUs com menor receita. O CAU-SC correspondente a sete 143 

virgula dois por cento da Receita Nacional. O CREA/SC fez uma transferência de três milhões, 144 

novecentos e doze mil, trezentos e vinte e um reais e treze centavos para o CAU Nacional. Será 145 

depositado até final de janeiro trezentos e quarenta e nove mil e quarenta e nove reais. O valor 146 

do fundo foi retirado do caixa de implantação, exercício dois mil e onze. O Conselheiro Federal 147 

Simon informou que a receita estadual não é proporcional ao número de arquitetos, mas sim ao 148 

número de RRTs – registro de responsabilidades técnicas -  sendo depois para dois mil e doze 149 

mantida a proporção de recebimento de vinte por cento  para o CAU BR e oitenta por cento da 150 

verba arrecadada para os CAUs das unidades federativas, após a regularização dos dados pelos 151 

CAUs UFs; o critério para distribuição da receita dois mil e onze foi de vinte e cinco por cento 152 

para os CAUs UFs e para SC então será depositado trezentos e quarenta e nove mil, cento e 153 

noventa e nove reais, onde o repasse pendente do CREA SC já foi depositado e então será 154 

recebido pelo CAU/SC, descontadas as despesas da CCEARQ. O Rio Grande do Sul, segundo 155 
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maior arrecadador nacional está com dificuldade para efetuar o repasse; elencou a questão das 156 

empresas que está sendo discutido; relata que existe um recurso (cerca de quatro milhões) 157 

para caixa de segurança. O Conselheiro Simon ainda relata ser delicada a presença no Conselho 158 

Federal do Arquiteto Paulo Saad do Rio de Janeiro  que enviou mensagem por correio eletrônico 159 

desfazendo pessoas e ações do Conselho Federal, atitude anti ética por ele ser parte da 160 

Diretoria do Conselho Nacional. Conselheiro Raineski relata que o estado do Rio de Janeiro 161 

sempre se comportou de forma diferenciada ao conjunto com custeio de propaganda eleitoral, 162 

ressarcimento de despesas e inclusive o SICCAU elaborando uma RRT própria; questiona 163 

também o fato da eleição do vice daquela UF. Conselheiro Décio aponta que na Resolução dez 164 

do Conselho Federal, em relação à Engenharia de Segurança há um equívoco pois na Lei ela é 165 

remetida ao CONFEA e opina pelo cadastro nos dois Conselhos. Conselheiro Simon diz que 166 

pessoalmente e o CAU/BR entende de acordo com a resolução, depois de consulta à 167 

especialistas e que os profissionais arquitetos pertencem exclusivamente ao nosso Conselho. 168 

Conselheiro Décio lembra que não existe nenhuma atribuição a mais além do que arquiteto e 169 

urbanista e não pode dar atribuição de segurança de trabalho. Conselheiro Jorge Raineski 170 

menciona que o CREA SC está mantendo os arquitetos especialistas em segurança do trabalho 171 

em sua estrutura. O assunto será debatido na próxima plenária, onde os envolvidos 172 

apresentarão maiores informações sobre o tema. Conselheiro Ronaldo informou que a conta 173 

bancária do CAU/SC já foi aberta no Banco do Brasil e já foi confirmado o depósito de cem mil 174 

reais pelo CAU/BR. As CND´s – certidões negativas de debito - continuarão sendo emitidas 175 

normalmente pelo CREA/SC e o Acervo Técnico será feito pelo CREA/SC e vistado pelo CAU-SC. 176 

O convênio com o CREA/SC para o quadro funcional deverá ser atendido conforme 177 

solicitação através de ofício. Conselheiro Raineski falou da necessidade de mantermos os 178 

profissionais que vinham nos atendendo com uma remuneração diferenciada. Conselheiro 179 

Giovani Bonetti interviu falando que precisa ser analisado se existe a vontade dos profissionais 180 

do CREA/SC para o corpo funcional do CAU/SC. Acatou-se a sugestão de marcar nova reunião 181 

com o Presidente do CREA, Eng. Carlos Alberto Xavier, para conversar sobre o convenio. 182 

Voltou-se ao assunto Organograma, sendo aprovadas algumas alterações: a nomenclatura 183 

apresentada de Conferência anual deve ser modificada para “Conferência Estadual de 184 

Arquitetos”. Inclui-se uma ligação entre Comissões Permanentes e Assessorias. Igualmente 185 

inclui-se a ligação entre as Gerências Administrativa e Financeira direta com a Gerência Geral. 186 

Com a volta do Presidente para a plenária, houve seu relato. Primeiramente, informa da 187 

existência de  conta corrente do CAU/SC, assim poderá ser efetuado o pagamento de diárias 188 

pendentes. Sobre o convênio do CREA, o Presidente relata que foi montada uma comissão 189 

pelos Conselheiros Ronaldo e Jobim para estudar a necessidade e possibilidade da cessão de 190 

funcionários. Outras reuniões também foram feitas para solucionar problemas de atendimento 191 

aos arquitetos na questão de acervo, o que foi atendido pelo CREA/SC, ficou entendido que o 192 

repasse destas informações é do CREA por ser direito do profissional, estas certidões precisam 193 

ser solicitadas ao CREA e depois recebem o visto do CAU; Sobre a participação na Plenária 194 

estendida do CAU/BR que o Presidente participou em Brasilia na semana anterior, observou que 195 

os trabalhos de implantação do CAU em Santa Catarina estão adiantados em relação à maioria 196 
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dos CAUs do Brasil. Conselheiro Décio sugere que seja avaliada a minuta do convênio com o 197 

CREA SC principalmente na questão da cessão de funcionários e o direito de acessar aos 198 

documentos individuais via CREANET. Conselheiro Décio sugere a formação da comissão de 199 

licitação com um contador, um administrativo e um conselheiro e a contratação imediata de um 200 

contador. Conselheiro Sergio Oliva sugere a contratação imediata da assessoria de comunicação 201 

para a implantação de informes, site, redes sociais, imprensa. O Presidente apresentou uma 202 

proposta de remuneração a um quadro funcional que toma vinte e dois por cento do 203 

orçamento previsto para o ano de dois mil e doze, em seu momento de implantação. O quadro, 204 

quando implantado totalmente, prevendo-se as necessidades e os valores recebidos, não 205 

ultrapassará quarenta e dois por cento, abaixo do recomendado pelo Conselho Federal, de 206 

cinquenta por cento de remuneração para o total de renda prevista. As indicações para as 207 

contratações para atender o plano emergencial foram apresentadas. Para o cargo de Gerente 208 

geral – Arq João Edmundo Bohn Neto, Secretaria Geral a economista Fernanda Maria Pires, 209 

para o cargo da Gerencia Administrativa e Financeira foi indicada a Advogada Silvana Passold, e 210 

para Gerencia técnica - Bárbara P. Lemos, advogada. As indicações foram aprovadas por 211 

unanimidade, sendo que a indicada Barbara não assumira a Gerencia Técnica por não ser 212 

arquiteta, premissa do cargo, segundo a maioria dos Conselheiros. Da pauta de assuntos gerais 213 

se falou da indicação da Conselheira Farida, já efetivada, solicitando referendum a sua pessoa 214 

no encargo de representante do CAU no CONCIDADE de SC, sendo que a plenária homologou 215 

seu nome por unanimidade dos presentes.  O nome do Conselheiro Federal Suplente Nelson 216 

Saraiva foi homologado como suplente no CONCIDADE de Santa Catarina. Foi deliberado que 217 

será preparado material para instrução para que os Conselheiros multipliquem informações 218 

sobre o CAU/SC em Faculdades, Institutos e outros órgãos. Para constar, eu, Arq. Sonia Roese, 219 

Secretária da Plenária, lavrei a presente Ata que será rubricada por mim, em todas as suas 220 

páginas e ao final, assinada por mim e pelo Presidente, Arq. Ronaldo Lima para que reproduza 221 

os efeitos legais. 222 

 

 

RONALDO LIMA 

Presidente 

 Sonia Roese 

Secretária 
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