
 

 
 
 
Ata da Sessão Plenária Ordinária 
nº 5, do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, 
realizada em dezesseis de março 
de dois mil e doze, nas instalações 
da UDESC/ESAG, na Avenida 
Madre Benvenuta, em Florianópolis 
–SC. 

 
 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de março de dois mil e doze, 1 

nas instalações da UDESC/ESAG, em Florianópolis–SC, reuniu-se o Plenário do 2 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em Sessão 3 

Ordinária número cinco. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais 4 

Titulares Arquitetos e Urbanistas, DÉCIO GOMES GÓES, ADEMIR LUIZ 5 

BOGONI, RONALDO DE LIMA, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ LUIZ 6 

SERAFIM, GIOVANI BONETTI, JORGE RAINESKI, CEZAR FRANCISCO CIARINI 7 

e SÔNIA SUZETE ROESE, o Conselheiro Estadual Suplente arquiteto e 8 

urbanista, MAYCON LUIZ DA SILVA DA SILVA, o Conselheiro Federal Arquiteto 9 

e Urbanista ROBERTO RODRIGUES SIMON e seu  Suplente Arquiteto e 10 

Urbanista NELSON SARAIVA. A sessão foi aberta e presidida inicialmente pelo 11 

Arquiteto Giovani Bonetti, Vice-Presidente do CAU/SC, que substituiu o 12 

presidente, Ronaldo de Lima, pois este estava em uma reunião com o 13 

Corregedor Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, juntamente com a 14 

Gerente Administrativa/Financeiro Silvana Passold, em seguida informou aos 15 

presentes a ordem do dia. A Conselheira Sonia informou a presença do Arq. 16 

Rael Belli, presidente do IAB/SC, e por isso sugeriu como pauta apresentação 17 

de um Convenio com esta Instituição pelo seu Presidente, sendo este 18 

aprovado como item sete da Pauta. O Conselheiro Giovani agradeceu a 19 

presença do Conselheiro Federal Arq. Nelson Saraiva e do Arq. Rael Beli. Na 20 

seqüência deu-se a Discussão da Ata da Quarta Reunião Plenária do dia dez 21 

de fevereiro de dois mil e doze do CAU/SC: Conselheiro Jorge Raineski 22 

solicitou alteração nas linhas cento e quarenta e quatro à cento e quarenta e 23 

seis: “Ficou deliberado pelo conjunto de conselheiros que o conselheiro Jorge 24 

Raineski e a conselheira Suplente Taiana ficarão responsáveis pela 25 

Organização do Seminário do CAU/SC”. Com tal correção, a ata de dez de 26 

fevereiro de dois mil e doze foi aprovada por unanimidade.  Em seguida deu-27 

se a Leitura de correspondências Recebidas pelo Superintendente Joao 28 

Edmundo Bohn Neto, Diretor Geral do CAU/SC: mensagem eletrônica enviada 29 

pelo Presidente da AESC – Associação de Arquitetos e Engenheiros do 30 

Extremo Sul Catarinense, Tiago Grechi Anastácio, questionando sobre a 31 

continuidade do Convenio que tinha com o  32 



 

 
 
CREA/SC. Em responsta enviada, houve a informação de que ainda não existe 33 

uma regulamentação do CAU/BR em relação ao assunto. No terceiro item de 34 

Pauta: Relato do Conselheiro Federal Arq. Roberto Simon, este 35 

explanou as dificuldades do CAU/BR, assim como o CAU/SC. Colocou que a 36 

Comissão de Finanças juntamente com a Comissão de Atos Administrativos 37 

organizou um Evento chamado de seminário de Instalação dos CAU/UF, uma 38 

vez que existem muitos estados do Brasil que estão em estado “embrionário” 39 

de constituição. São 12 Estados pequenos que estão neste estágio e alguns 40 

grandes, como é o caso de Minas Gerais. Os presidentes dos CAU/UF, 41 

juntamente com alguns assessores, estiveram reunidos em Brasília no dia 42 

doze de março. Santa Catarina foi representada pelo Presidente Ronaldo de 43 

Lima e do Superintendente, João Edmundo Bohn Neto. Problemas pontuais, 44 

como o caso da CELESC, recebeu carta elaborada pela Comissão de Prática 45 

Profissional e Assessoria Jurídica do CAU/BR e assinado pelo Presidente do 46 

CAU/BR. Está sendo confeccionado documento com as atribuições dos 47 

Arquitetos, a exemplo do termo “Instalações e Equipamentos” (projetos 48 

hidrossanitário, elétrico, telefônico, preventivo) que estará sendo discutida na 49 

próxima plenária. Em relação à estrutura do CAU/BR, foi nomeada uma 50 

assessora para a Comissão de Finanças, Arq. Carolina e foi eleito o 51 

coordenador adjunto, arq. Laércio do Paraná.  Está sendo realizado o estudo 52 

do novo Regimento do CAU/BR, que deverá ser levado à apreciação do 53 

CAU/SC. É de interesse da Diretoria de Finanças do CAU/BR a análise do 54 

desenquadramento das sociedades uniprofissionais em relação à cobrança do 55 

ISS em todo o país. A mudança reduziria o imposto de cinco para três por 56 

cento. Esta sendo negociado com a UNICRED, para promover melhorias nas 57 

estruturas administrativas dos escritórios de arquitetura e dos arquitetos de 58 

todo o Brasil, a possibilidade de abertura de linhas de crédito especiais. Em 59 

relação aos repasses financeiros dos CREAs ao CAU/BR, SC recebemos até a 60 

presente data torno de quarenta milhões, sendo que existe em torno de vinte 61 

e cinco milhões referente ao ano de 2011, que os CREA’s resistem em 62 

repassar, a exemplo do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 63 

Paulo. Será realizada uma intervenção através de uma ação judicial junto a 64 

estes conselhos. Em Santa Catarina temos em torno de um milhão e meio de 65 

reais para receber, e mesmo com a boa vontade do Presidente Kita, ainda 66 

não temos previsão de quando este recurso será repassado. Está sendo 67 

estruturada uma campanha para cadastramento de empresas no CAU, pois 68 

muitas das empresas ainda não repassaram o seu cadastro para o CAU, uma 69 

vez que existe um assédio grande por parte dos CREAs para que estas 70 

empresas se mantenham naquele conselho. Por último, esta sendo montado 71 

um Seminário Internacional sobre melhores práticas do Conselho de 72 

Arquitetura e Urbanismo que ocorrerá em Brasília, no mês de setembro de 73 

dois mil e doze. Estão sendo produzidos três documentos, um deles Fundo de 74 

Concessão de Patrocínios, para termos controle nesta ordem. Outro 75 

documento determina plano de ação para as comissões em dois mil e doze. O  76 



 

 
 
terceiro documento elaborado definirá os critérios para serviços e multas. 77 

Estão sendo definidos os critérios de acesso ao Fundo Nacional de Apoio aos 78 

CAUs. Abertas inscrições para dúvidas da exposição do Conselheiro Federal 79 

Simon, o Conselheiro Ciarini solicitou esclarecimento sobre o montante 80 

repassado e que será repassado dos CREA’s para o CAU.  Conselheiro Simon 81 

informou que o número não é certo. Conselheira Sonia colocou que o Núcleo 82 

do IAB de Blumenau realizou evento sobre o CAU e que houve discussão 83 

sobre o item Instalações e Equipamentos em Projetos Hidrossanitário, 84 

Elétrico, Hidráulico, Preventivo, principalmente no que se refere ao futuro 85 

acervo. Prosseguindo a plenária, deu-se o Relato do Presidente. O 86 

Superintendente João Edmundo Bohn Neto fez a apresentação na falta do 87 

Presidente. Informou que foram emitidas cartas às Prefeituras do Estado 88 

contendo dados sobre a criação do CAU. Relatou a realização de visitas às 89 

entidades, entre as quais: CELESC, Tribunal de Constas da União – TCU, 90 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE, Ordem dos 91 

Advogados do Brasil – OAB/SC, Corpo de Bombeiros, Federação Catarinense 92 

dos Municípios – FECAM/SC e Corregedoria Geral de Justiça. O Presidente 93 

realizou reunião com a Professora Daniela Lemos, da UDESC/ESAG em 94 

companhia do Diretor Financeiro, conselheiro Ademir Luiz Bogoni, para a 95 

solicitação de estudo sobre o Plano de Cargos e Salários do CAU/SC. O 96 

processo de elaboração deste será realizado em sete etapas: classificação de 97 

cargos, análise de cargos, avaliação de cargos, pesquisa salarial, estrutura de 98 

salários e carreiras, política de salários e carreiras, avaliação e desempenho. 99 

O vice-presidente Conselheiro Giovani Bonetti colocou-se à disposição para 100 

coordenar esse processo de elaboração do Plano de Cargos e Salários, cuja 101 

proposta de trabalho será apresentado pela prof. Daniela assim que o CAU/SC 102 

enviar algumas informações solicitadas. Arq. João Edmundo deu 103 

continuidade, informando da existência de endereço eletrônico para diretores, 104 

vice presidente e comissões, alem de dois específicos para atender às 105 

questões de RRT e Cadastro de Arquitetos e Empresas. Foi solicitados ao 106 

CAU/BR um aplicativo para que possamos enviar e-mail marketing para os 107 

arquitetos do Estado, cuja iniciativa será replicada aos demais CAU’s do 108 

Brasil. Superintendente João informou que resolveu paralisar a reforma da 109 

Sede, uma vez que recebemos a informação da necessidade de atender a Lei 110 

8.666/93 no Seminário de Instalação dos CAU, o que significa aplicarmos 111 

nesse processo umas das modalidades de licitação. O processo de licitação 112 

exige estrutura de pessoal, alem de feitura de especificação dos objetos, 113 

demandando maior cuidado. Algumas compras emergenciais foram realizadas 114 

pelo CAU/SC para o atendimento aos Arquitetos, entre as quais, a compra da 115 

central telefônica. Foi protocolado no dia dezesseis de março na CELESC um 116 

ofício confeccionado pela Assessoria Jurídica do CAU/BR. Também está sendo 117 

mantido contato com a Caixa Econômica Federal, que solicita informações 118 

sobre o CAU/SC. Conselheiro Roberto Simon comentou sobre a fiscalização do 119 

CAU. Por fim, a assistente técnica Barbara fez uma apresentação falando  120 



 

 
 
sobre o atendimento aos arquitetos no CAU/SC e o sistema SICCAU. Neste 121 

momento, com o retorno do Presidente Ronaldo de Lima, este assumiu 122 

presidência da plenária. Iniciou relatando o encontro ocorrido na Corregedoria 123 

Geral da Justiça, com seu Desembargador Vanderlei Romer, onde foi 124 

solicitado que o órgão comentasse aos seus cartórios judiciais e extra judiciais 125 

sobre  a existência do CAU e suas implicações. Em resposta, o 126 

desembargador enviou o pedido ao seu departamento jurídico e de 127 

comunicação para providencias. O Presidente Ronaldo informou à Plenária de 128 

que a CELESC é a única entidade que não o temos um retorno concreto. Em 129 

continuidade a Pauta tem-se o Comunicado da Diretoria: O Diretor 130 

Financeiro Bogoni relatou que, em conversa com o gerente do Banco do 131 

Brasil sobre investimentos e convênio, foi informado que um convênio seria 132 

necessário para que o Banco fosse agente das baixas de débito de arquitetos 133 

com o CAU/SC.  Informou que não concretizou a previsão orçamentária para 134 

2012, em virtude de não ter obtido informações necessárias para tanto, do 135 

CREA/SC. O Superintendente lembrou que é difícil  fazer levantamento diante 136 

do exíguo período em que o CAU esta na sede, de apenas três dias. Será 137 

possível um levantamento de despesas mais preciso após dois ou tres meses 138 

de funcionamento. Conselheiro Roberto Simon informou modificação na 139 

cobrança de taxa na RRT’s, que terão custo por projeto, ou seja, não poderá 140 

ser mais registrado a responsabilidade pelo projeto arquitetônico e projetos 141 

complementares em conjunto. A Conselheira Sonia, relatou que não existe 142 

nenhuma pauta relevante que  envolve essa diretoria, destacando apenas a 143 

Reunião com ESAG sobre o Plano de Cargos e Salários. Na seqüência da 144 

Pauta vem o Relato das Comissões: Na Comissão de Ética, a Conselheira 145 

Sonia informou que ainda não foram repassados os processos do CREA e que 146 

neste momento existe um único processo em andamento, porém não existe 147 

uma diretriz do CAU/BR de como dar encaminhamento aos processos de 148 

Ética. Na Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o coordenador 149 

Conselheiro Marcos Jobim relatou que foi realizada a segunda reunião desta 150 

comissão, quando foi repassado o resultado da Reunião da Comissão de 151 

Ensino do CAU/BR realizada em Curitiba no dia dezesseis de fevereiro de dois 152 

mil e doze. Na reunião estiveram presentes também a assistente técnica  153 

Bárbara e o Conselheiro Ciarini. A recomendação do CAU/BR é de que as 154 

Universidades de Santa Catarina façam cadastrado no SICCAU, inclusive com 155 

confecção de RRT pelo coordenador curso e envio do Projeto Pedagógico, 156 

Portaria de reconhecimento no MEC e Portaria de Renovação. No relato da 157 

Comissão de Finanças e Atos Administrativos, foi informado aos 158 

presentes que nenhum processo em andamento, sendo aguardadas diretrizes 159 

do CAU/BR. Conselheiro Giovani enfatizou a importância dos coordenadores 160 

das Comissões confirmarem a realização das reuniões. Na seqüência da 161 

Plenaria foi apresentada proposta de convenio pelo IAB (Instituto dos 162 

Arquitetos do Brasil) por seu Presidente Rael Belli para Convênio de 163 

realização de Seminário do CAU pelo Estado. Os Conselheiros  164 



 

 
 
entenderam pela apresentação da proposta nos termos que forem instruídos 165 

pelo CAU/SC com novo orçamento detalhado por despesa e por cidade. Para 166 

estruturar o Seminário em parceria com o IAB/SC foram nomeados os 167 

Conselheiros Sonia e Leonardo Dantas. Conselheiro Roberto Simon relatou 168 

que o CAU/BR estará regulamentando em breve as questões inerentes aos 169 

Convênios com Entidades. O Conselheiro Giovani sugeriu que o orçamento 170 

apresentado pelo IAB/SC seja aberto e que esta entidade receberá uma taxa 171 

administrativa no valor de dez por cento. A Gerente administrativa/financeira 172 

Silvana Passold falou sobre a Suplência nas Comissões que será apresentada, 173 

discutida e votada na próxima plenária. Às dezoito horas e trinta minutos foi 174 

declarada encerrada a Sessão Plenária Ordinária de número cinco, do 175 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Para Constar, eu, 176 

Fernanda Maria Pires, Secretária Geral, lavrei a presente Ata que será 177 

rubricada por mim, em todas as suas páginas e ao final, assinada por mim e 178 

pelo Presidente Ronaldo Lima para que reproduza os efeitos legais. 179 
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