
 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 26 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, realizada em treze de dezembro do 
ano de dois mil e treze, na Sala de Comissões 
n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, em Florianópolis – SC. 
 

 
Às catorze horas e quinze minutos do dia treze de dezembro de dois mil e treze, na Sala de 1 
Comissões n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, reuniu-se o 2 
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão 3 
Ordinária número vinte e seis. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e 4 
Urbanistas GIOVANI BONETTI, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ SERAFIM, SÔNIA 5 
SUZETE ROESE, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, CEZAR FRANCISCO CIARINI, o arquiteto 6 
LEONARDO HENRIQUE DANTAS, os empregados do CAU/SC, Assessor Especial JOÃO 7 
EDMUNDO BOHN NETO, o Diretor Geral MÁRCIO BITTENCOURT, os Advogados GUSTAVO 8 
SOUZA SANTOS e CHARLES JACOB PERGORARO KERBER, a Secretária TATIANA MOREIRA 9 
FERES DE MELO, a Assistente de Comissões ELIZIANE GALLIANI e a Assessora de Imprensa 10 
ANDRESSA DREHER. Ressalta-se a ausência justificada dos Conselheiros JORGE RAINESKI, 11 
ADEMIR BOGONI, DÉCIO GOMES GÓES, MAYKON LUIZ DA SILVA, CIDE FONTANA e MARCO 12 
AURÉLIO BISSANI. Após a verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente do 13 
CAU/SC, Arquiteto e Urbanista RONALDO DE LIMA, agradeceu a presença de todos, e lembrou os 14 
presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Em seguida 15 
apresentou a pauta da reunião, solicitando a inclusão para apresentação e votação da criação de 16 
duas comissões: Comissão Especial de Preparação do Seminário das Cidades Democráticas e 17 
Metropolitanas, e Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo de 18 
Florianópolis. O Conselheiro Giovani Bonetti solicitou agendamento de reunião da CCAA 19 
juntamente com a diretoria, no mês de janeiro, para criar calendário de planejamento das ações 20 
do ano de dois mil e catorze do CAU/SC. O Conselheiro André solicitou inclusão do item para apoio 21 
ao EREA, em Blumenau. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida a ata da vigésima 22 
quinta reunião plenária foi aprovada, com a abstenção da Conselheira Sônia e do Conselheiro 23 
Ciarini. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente avisou que a 24 
relação de correspondências e eventos havia sido enviada e que qualquer questionamento deveria 25 
ser encaminhado para a Tatiana. No item 3.RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente explicou que 26 
durante a reunião de diretoria o vice-presidente sugeriu um novo formato para as reuniões 27 
plenárias, onde, a partir das catorze horas haveria um relato informal, com os encaminhamentos 28 
das comissões para votação. Cada comissão permanente teria espaço de até trinta minutos para 29 
seus relatos, e a hora restante seria dividida entre as comissões especiais. Em seguida um 30 
intervalo de trinta minutos, e num segundo momento a plenária seria aberta oficialmente, com os 31 
relatos do Presidente, Diretores, os encaminhamentos e as votações, podendo durar até às 32 
dezenove horas. O Presidente explicou que esse novo modelo será testado na reunião do dia 33 
dezessete de janeiro, data que o CAU/SC completa dois anos da obtenção do CNPJ. Destacou 34 
realização de reunião com o Presidente do CREA, no dia vinte e um de novembro, para tratar de 35 
algumas pendências deste Conselho. Disse que foi feita proposta para que CREA e CAU/SC façam 36 
juntos os termos de cooperação técnica com as prefeituras do estado. Citou a reunião com o 37 
SEBRAE, sobre empreendedorismo, e com o MPSC, sobre acessibilidade. Informou que ocorreu 38 
um ato para a assinatura dos termos de patrocínio, na manhã deste mesmo dia. Relatou que houve 39 
uma reunião extraordinária no CAU/BR para discutir a questão de serviços compartilhados nos 40 
estados, que resultou em uma resolução. O Conselheiro Giovani explicou que a resolução engloba 41 
o compartilhamento das despesas com SICCAU, atendimento e rede de informação ampliada, com 42 
o objetivo da unicidade dos procedimentos. Explicou que é um alinhamento, com gerenciamento 43 
do CAU/BR, compartilhando as despesas desse sistema único, proporcionalmente para cada 44 
estado. Os estados podem optar pela adesão, não sendo de forma compulsória. Ressaltou que o 45 
indicado é participar, uma vez que é muito importante para a atividade profissional, um 46 



 

 

fortalecimento para a classe. Sugeriu dar ciência da resolução para o CAU/BR. Em seguida, o 47 
Presidente disse que foi reeditada a resolução do fundo de apoio, mantendo o valor percentual da 48 
contribuição, apenas excluindo três estados do grupo dos receptores do benefício. Quanto ao 49 
planejamento estratégico, apresentou a formatação final do mapa, lendo os principais pontos e 50 
explicando que existem ações de curto e de longo prazo, expostas no calendário. No item 51 
4.RELATO DOS DIRETORES, a Diretora Administrativa, Conselheira Sônia, apresentou seu 52 
relatório, citando a contratação da estagiária de design gráfico, Nathália Matos de Assis, e o 53 
pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos funcionários. Quanto ao PCCS 54 
relatou que foi recebido ofício da Delegacia Regional do Trabalho – DRT, solicitando a inclusão do 55 
“critério de desempate” para ascensão de funcionários. Em resposta, a empresa Neo Labor, 56 
justificou que as providências não eram necessárias, e que inclusive esta Delegacia estava ciente 57 
de tal fato, uma vez que todos os empregados que atingirem a meta estabelecida serão 58 
beneficiados pela promoção horizontal. A Diretora relatou o andamento dos contratos, e das 59 
ordens de serviço e compra. Passando para o item 5. RELATO DAS COMISSÕES, no relato da 60 
Comissão de Contas e Atos Administrativos, o Conselheiro André, relatou que na reunião houve a 61 
aprovação dos relatórios financeiro e administrativo, sem ressalvas. O Conselheiro solicitou que 62 
fosse encaminhado para votação o apoio ao Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura, em 63 
Blumenau, que não foi contemplado no edital de patrocínio, devido a inconsistências no projeto. 64 
Sugeriu auxilio de passagem e hospedagem para algum arquiteto convidado. O Conselheiro 65 
Giovani, em referência ao planejamento estratégico, relatou que o CAU/BR andou com o projeto, 66 
solicitou que o CAU/SC buscasse aproximação, uma vez que os interesses são distintos, mas não 67 
antagônicos, apenas regionalizados. O Conselheiro André citou que foi apresentada pela gerente 68 
financeira a análise da prestação de contas do Congresso. Não houve relato da Comissão de Ética e 69 
Disciplina, pois não houve quórum para a reunião. No relato da Comissão de Ensino e Exercício 70 
Profissional, o Conselheiro Ciarini solicitou a aprovação do manual de fiscalização e o envio de um 71 
ofício de esclarecimento ao CAU/BR a respeito do registro de profissionais estrangeiros. O 72 
Conselheiro Marcos Jobim elogiou o manual de fiscalização elaborado pelo corpo técnico do 73 
CAU/SC, e ressaltou que está em construção, uma vez que ainda não foi aplicado. Explicou que o 74 
manual deve ser aprovado preliminarmente, praticado e checado ao longo do uso para os devidos 75 
ajustes. O Conselheiro Ciarini citou a inclusão do artigo 282 no manual, que trata de uma revisão 76 
semestral, provavelmente em uma plenária específica para esses ajustes. O Conselheiro Giovani 77 
lembrou que o manual é imprescindível, mas que falta uma política de fiscalização. Ressaltou que 78 
alguém deve traçar uma estratégia, uma vez que este é o terceiro ano do mandato e não houve 79 
nenhuma ação concreta com relação à fiscalização. No relato da Comissão Especial de Patrimônio, 80 
o Coordenador Leonardo relatou que foi contratado orçamentista, porém o valor total do 81 
orçamento foi semelhante ao apresentado pela AT Arquitetura, e que a comissão tentou fazer a 82 
alteração da especificação de alguns itens do projeto, chegando a um valor próximo ao estipulado 83 
pela plenária, e encaminhando uma proposta para aceite do escritório responsável pela reforma. 84 
No relato da Comissão Especial de Comunicação, o Conselheiro Jobim informou que houve uma 85 
reunião com a empresa responsável pelos brindes dos formandos, onde foi elaborado um plano, 86 
para que a primeira formatura de dois mil e catorze já fosse contemplada. Citou a criação de um 87 
aplicativo contendo uma síntese do Conselho, que deve ter um vídeo do presidente de boas 88 
vindas. Relatou aprovação da dotação orçamentária para a empresa de publicidade e propaganda 89 
no valor de cento e oitenta mil reais. Solicitou revisão da minuta da Portaria nº 05 que tem por 90 
objetivo estabelecer regras sobre a divulgação e promoção de ações da iniciativa privada em 91 
meios de comunicação do CAU/SC. Solicitou agendamento de reunião com a Secretaria de Cultura 92 
do Estado de Santa Catarina, para aproximação do Conselho com os setores culturais do estado. 93 
Citou a aprovação do estudo preliminar do infográfico e do relatório de gestão dos últimos dois 94 
anos. A Conselheira Sônia parabenizou a comissão pela veiculação da publicidade do Dia do 95 
Arquiteto. O Presidente ressaltou a comunicação que foi feita no site do CAU/SC, no Dia do 96 
Engenheiro, ressaltando a importância dessas pequenas ações de aproximação com o CREA/SC. 97 
No relato da Comissão Especial para o Congresso, o presidente apresentou um relatório das 98 
propostas resultantes do Congresso, já com a análise técnico-jurídica, citou a aprovação de uma 99 
monção a ser enviada ao CAU/BR, referente à importância do evento, e decidiram que o 100 



 

 

documento completo fosse disponibilizado no site. No relato da Comissão para o Concurso 101 
Público, o Conselheiro Giovani explicou que a classificação saiu, porém não pode ser homologado 102 
em função do regime de contratação. Finalizado os relatos, o Presidente passou para o item 6. 103 
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO. No item A, foi apresentado o Calendário 2014 do CAU/SC, que foi 104 
aprovado por unanimidade. O Presidente ressaltou que a data da primeira plenária coincide com o 105 
segundo aniversário do CAU/SC, permitindo que a reunião tenha um caráter festivo. O 106 
Conselheiro André solicitou que fosse disponibilizado o calendário no site. No item B. Minuta da 107 
Portaria de Diárias, o Conselheiro Giovani explicou que foram feitos apenas alguns ajustes 108 
necessários para contemplar o regimento. O Presidente ressaltou que são duas portarias, uma 109 
para conselheiros, convidados e representantes, e outra para funcionários e prestadores de 110 
serviços do CAU/SC. O Conselheiro Giovani lembrou que casos omissos serão encaminhados ao 111 
Presidente. Colocadas em votação, ambas as portarias foram aprovadas por unanimidade. No item 112 
C. Minuta da Portaria de Suprimento de Fundos, a portaria foi apresentada e o Diretor Márcio 113 
explicou que são pequenas despesas do dia-a-dia do Conselho. O Conselheiro Giovani salientou 114 
que deve haver cautela com esta verba, sugerindo que seu controle ficasse na responsabilidade 115 
das gerências administrativa e financeira. A Conselheira Sônia questionou o valor e o Diretor 116 
respondeu que é em torno de quatrocentos reais por mês. Colocada em votação, a portaria foi 117 
aprovada por unanimidade. No item D. Minuta de portaria para estabelecer critérios de avaliação 118 
e mérito para reconhecimento de profissionais de arquitetura e entidades de classe, o Conselheiro 119 
Giovani explicou que o texto não está pronto, solicitou que o item fosse retirado da pauta e 120 
encaminhado para a plenária de fevereiro, deixando o tema em aberto para sugestões, que podem 121 
ser enviadas por e-mail. No item E. Participação do CAU/SC na I Conferência Nacional de 122 
Arquitetura e Urbanismo, que ocorrerá em abril no Ceará, o Conselheiro Giovani ressaltou a 123 
importância de um planejamento, uma antecipação, em função da economicidade. Sugeriu que os 124 
conselheiros se manifestassem quanto ao interesse de participação até o dia dezessete, e que 125 
fossem concedidas, no máximo, quatro diárias para cada conselheiro. Lembrou que o suplente 126 
será convocado na ausência do titular, ou na não manifestação do conselheiro titular até a data 127 
estipulada. Assim, foi aprovada por unanimidade a participação dos Conselheiros Titulares do 128 
CAU/SC na I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, com as seguintes prerrogativas: 129 
que se deve confirmar participação até o dia dezessete, e suplentes convocados até o dia vinte e 130 
quatro de janeiro; e que serão concedidas, no máximo, quatro diárias para cada conselheiro. A 131 
Conselheira Sônia sugeriu uma reserva em bloco para a hospedagem. O Conselheiro Giovani 132 
solicitou que fossem enviadas sugestões de hotéis em Fortaleza, com algum tipo de negociação 133 
feita pela administração do Conselho, ressaltando que hospedagem não é de responsabilidade do 134 
CAU/SC. No item F. Designação de Conselheiro Relator para recurso apresentado em Auto de 135 
Infração, o Presidente explicou que são dois profissionais de Florianópolis que precisam ser 136 
estudados e relatados na próxima plenária, sugerindo que os conselheiros escolhidos não fossem 137 
dessa cidade. A Conselheira Sônia sugeriu um suporte jurídico para os casos. O Advogado Charles 138 
disse ter condições de dar esse suporte e se colocou à disposição, caso a plenária julgue 139 
necessário. O Conselheiro Ciarini assumiu o processo duzentos e setenta, e a Conselheira Fárida o 140 
duzentos e setenta e um. No item G. Criação da Comissão para preparação do evento: Cidades 141 
Metropolitanas e Democráticas, o Conselheiro Giovani apresentou seu interesse em participar. O 142 
Presidente relatou o interesse do Conselheiro Décio, e também se colocou à disposição para 143 
compor a comissão. O Conselheiro Giovani lembrou que esse é um projeto em parceria com a 144 
OAB/SC, que já foram discutidos encaminhamentos com alguns membros da Ordem, e sugeriu que 145 
a base para a organização do evento fosse realizada por três membros de cada autarquia. 146 
Encaminhada para votação, foi aprovada por unanimidade a criação da Comissão para preparação 147 
do evento: Cidades Metropolitanas e Democráticas, com o Presidente e os Conselheiros Décio e 148 
Giovani como membros. A Conselheira Sônia relatou seu interesse pelo tema e manifestou seu 149 
interesse em acompanhar os trabalhos da Comissão. Em seguida, o Presidente encaminhou para 150 
votação a aprovação da versão preliminar do manual de fiscalização, e o envio de ofício ao 151 
CAU/BR solicitando revisão dos procedimentos da Resolução nº26, quanto ao registo de 152 
profissionais estrangeiros, que foram aprovados por unanimidade. O Presidente lembrou a 153 
importância de oficiar o acompanhamento do CAU/SC ao Plano Diretor Participativo de 154 



 

 

Florianópolis. Sugeriu que o IAB/SC e ACEA indicassem seus representantes, e sugeriu a arquiteta 155 
Silvia Lenzi como representante do CAU/SC. Encaminhada para votação, foi aprovada por 156 
unanimidade a criação da Comissão para acompanhar os trabalhos do Plano Diretor Participativo 157 
de Florianópolis, com a composição de um membro de cada entidade que assinou a Carta dos 158 
Arquitetos sobre o tema (CAU/SC, IAB/SC e ASBEA/SC). No item de apoio ao EREA em Blumenau, 159 
o Conselheiro André apresentou a proposta para que o CAU/SC colaborasse com o pagamento da 160 
passagem aérea e hospedagem de algum dos arquitetos convidados. O Conselheiro Giovani se 161 
manifestou contrário, uma vez que o evento teve sua oportunidade com a chamada do edital de 162 
patrocínio, uma forma de ordenar esse tipo de investimento. O Conselheiro Ciarini lembrou que 163 
surgirá muita demanda de apoio para o Conselho, muitas solicitações como esta. A Conselheira 164 
Sônia salientou que por se tratar de um encontro de estudantes, o CAU/SC deve apoiar. O 165 
Conselheiro Giovani lembrou que o Conselho patrocinará as semanas de arquitetura em todas as 166 
escolas. O Conselheiro Marcos Jobim sugeriu que o recurso fosse retirado da verba da CEEP, que 167 
deve tentar absorver ao máximo o apoio, não apenas financeiro, a esse tipo de evento. Assim, foi 168 
aprovado apoio financeiro ao Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura – EREA, em 169 
Blumenau, através do pagamento de diária e deslocamento a um arquiteto convidado, com os 170 
recursos da CEEP. Os Conselheiros Marcos Jobim e Giovani Boneti se ausentaram da reunião. O 171 
Presidente apresentou aos conselheiros uma proposta para escala dos funcionários do CAU/SC 172 
entre os dias vinte e três de dezembro até o dia seis de janeiro, onde haverá um rodízio de pessoas 173 
nos dias vinte e seis e vinte e sete de dezembro e dois e três de janeiro. O Diretor Márcio ressaltou 174 
que os dias de folga serão compensados. No item7. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS 175 
ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, a Conselheira Fárida relatou os pontos 176 
mais importantes da Conferência Nacional de Cultura, onde ela e a Conselheira Sônia são 177 
membros do Colegiado Setorial de Arquitetura e Urbanismo. Citou e explicou as cartas elaboradas 178 
com algumas solicitações e entregues para a Ministra da Cultura e para o Presidente do 179 
Congresso. O Conselheiro Ciarini se manifestou agradecendo todos pelo amadurecimento do 180 
grupo em prol das necessidades do Conselho no ano de dois mil e treze. Nada mais havendo a 181 
tratar, o Presidente Ronaldo de Lima desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos e 182 
declarou encerrada a Vigésima Sexta Reunião Plenária do CAU/SC. Para constar, eu, Tatiana 183 
Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas 184 
as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo de Lima, para que 185 
reproduza os efeitos legais. 186 
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Ronaldo de Lima 
Presidente do CAU/SC 

 Tatiana M. F. de Melo 
Secretária 


