
 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 27 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, realizada em dezessete de 
janeiro do ano de dois mil e catorze, na 
Sala de Plenária do Conselho Regional de 
Administração, em Florianópolis – SC. 
 

 
 

Às catorze horas e quinze minutos do dia dezessete de janeiro de dois mil e catorze, na Sala 1 
de Plenária do Conselho Regional de Administração – CRA, reuniu-se o Plenário do Conselho 2 
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número vinte 3 
e sete. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas GIOVANI 4 
BONETTI, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, JORGE RAINESKI, ADEMIR BOGONI, DÉCIO 5 
GOMES GÓES e CEZAR FRANCISCO CIARINI, os suplentes de conselheiro TAIANA POLLI e 6 
LEONARDO HENRIQUE DANTAS, o representante da ABEA/SC, Arquiteto e Urbanista 7 
RICARDO MARTINS FONSECA, o representante da ACEA, Arquiteto e Urbanista CARLOS 8 
ALBERTO BARBOSA, os empregados do CAU/SC, Assessor Especial JOÃO EDMUNDO 9 
BOHN NETO, o Diretor Geral MÁRCIO BITTENCOURT, os Advogados GUSTAVO SOUZA 10 
SANTOS e CHARLES JACOB PERGORARO KERBER, a Secretária TATIANA MOREIRA 11 
FERES DE MELO, a Assistente de Comissões ELIZIANE GALLIANI e a Assessora de 12 
Imprensa ANDRESSA DREHER. Ressalta-se a ausência justificada dos Conselheiros ANDRÉ 13 
SERAFIM, SÔNIA SUZETE ROESE e FÁRIDA MIRANY DE MIRA. Após a verificação e 14 
constatação da existência de quórum, o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e Urbanista 15 
RONALDO DE LIMA, agradeceu a presença de todos, e lembrou os presentes de silenciar os 16 
celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Em seguida apresentou a pauta 17 
da reunião, solicitando a inclusão para apresentação e votação da homologação dos horários 18 
das reuniões de comissão. O Conselheiro Ciarini solicitou a inclusão da criação de uma 19 
Comissão Especial de Fiscalização. O Conselheiro Giovani Bonetti solicitou agendamento de 20 
reunião da CCAA juntamente com a diretoria, e os coordenadores de comissão, para criação 21 
do calendário de planejamento das ações do ano de dois mil e catorze do CAU/SC. A pauta 22 
foi aprovada por unanimidade. Em seguida a ata da vigésima sexta reunião plenária foi 23 
aprovada, com a abstenção dos conselheiros Raineski, Bogoni, Décio e Taiana. No Item 2. 24 
CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente avisou que a relação de 25 
correspondências e eventos havia sido enviada e que qualquer questionamento poderia ser 26 
solicitado. No item 3.RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente lembrou que dia dezessete de 27 
janeiro de dois mil e doze o CAU/SC obteve o CNPJ, que é aniversário de dois anos de 28 
organização jurídica do CAU/SC. Apresentou os representantes da ACEA e ASBEA /SC, 29 
presentes na reunião, e explicou que o propósito dos convites é uma aproximação com as 30 
entidades, e que os representantes do SINDARQ e IAB/SC também foram convidados mas 31 
não puderam comparecer. Demonstrou o desejo da criação do CEAU em Santa Catarina, 32 
ainda nessa gestão, juntamente com essas entidades. Apresentou as Diretrizes Estratégicas 33 
do CAU/BR e os Programas Projetos e Ações para o ano de dois mil e catorze. Citou a 34 
reunião no SECOVI em Florianópolis e Balneário Camboriú, que ficaram com um modelo do 35 
termo de cooperação técnica para análise. O Conselheiro Daniel sugeriu aproximação com o 36 
SINDUSCON, explicando que seria um convênio preventivo. No item 4.RELATO DOS 37 
DIRETORES, antes da apresentação do diretor financeiro, o Presidente explicou e registrou 38 
que o mandato do Conselheiro Ademir Bogoni finalizaria no fim do ano, porém o diretor 39 
continuou com a função de diretor financeiro de primeiro à dezessete de janeiro, para 40 
continuidade das rotinas bancárias, e continuará até regulamentação documental,  no dia 41 
vinte e sete de janeiro, prazo que foi estimado e informado ao Banco. Em seguida o Diretor 42 
iniciou seu relato, citou que a soma das receitas de novembro e dezembro atingiu o valor de 43 
quatro milhões, quatrocentos e sete mil reais, resultando num superávit de treze vírgula 44 



 

 

três por cento no ano de dois mil e treze. Citou as despesas de dois mil e treze, no valor total 45 
de dois milhões, novecentos e dezoito mil reais aproximadamente, novecentos e setenta e 46 
seis mil reais a menos que o valor orçado para o ano. O Conselheiro Giovani lembrou que os 47 
empenhos devem ser considerados. O Conselheiro Daniel questionou o valor disponível em 48 
caixa e o diretor informou o valor de quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil reais 49 
em conta corrente. Ressaltou e agradeceu o trabalho eficiente e padronizado das 50 
funcionárias do CAU/SC. No item 5. RELATO DAS COMISSÕES, no relato da Comissão de 51 
Contas e Atos Administrativos, o Conselheiro Décio, relatou que na reunião houve a 52 
aprovação dos relatórios financeiro e administrativo, sem ressalvas. O Conselheiro explicou 53 
que esta sendo feito um estudo da viabilidade dos recursos de compartilhamento de custos 54 
que o CAU/BR está discutindo, questionando a eficiência de um atendimento centralizado 55 
em Brasília. Sobre o Planejamento Estratégico, explicou que o Conselheiro Giovani está 56 
responsável pela elaboração da proposta para o ano de dois mil e catorze, que será 57 
apresentada na próxima reunião da comissão. O Conselheiro solicitou às gerentes do 58 
CAU/SC o envio de propostas até o dia vinte e quatro de janeiro, para subsidiar o referido 59 
planejamento. Em seguida relatou o questionamento enviado ao TRT, ainda sem resposta, 60 
quanto ao início da aplicação do PCCS. Citou a inclusão do parágrafo que determina tempo 61 
limite para o início do pagamento de diária nas portarias sete e oito. Apresentou a reeleição 62 
do Conselheiro André como coordenador da comissão e do Conselheiro Giovani como 63 
adjunto. Não houve relato da Comissão de Ética e Disciplina. O Presidente apenas citou que 64 
a coordenadora eleita foi a Conselheira Sônia, e a Conselheira Fárida como adjunta. No 65 
relato da Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o Conselheiro Raineski relatou a 66 
substituição do Conselheiro Ciarini pelo Conselheiro Bogoni na comissão. Apresentou o 67 
novo membro como coordenador da comissão e se apresentou como adjunto. Citou o 68 
andamento de alguns processos pendentes e que estima que na próxima plenária haja a 69 
apresentação de um recurso. A questão do salário mínimo profissional foi abordada, e o 70 
Conselheiro explicou que a comissão está no aguardo da resposta de um ofício enviado ao 71 
CAU/BR sobre a Resolução nº 38.  Falou que foi discutida a estrutura atual e futura da 72 
fiscalização, que está num período de transição, uma vez que contratação dos fiscais 73 
aguarda o resultado do recurso judicial. Quanto ao Planejamento dois mil e catorze explicou 74 
que a comissão aguarda o resultado a estruturação da fiscalização com os novos 75 
contratados. No relato da Comissão Especial de Patrimônio, o Coordenador Leonardo falou 76 
de sua reeleição como coordenador e do Conselheiro Daniel como adjunto. Relatou que foi 77 
realizada uma contraproposta para o escritório responsável pela reforma, que foi aceita, e 78 
que há uma reunião a ser agendada para que se oficializem prazos e para que o programa de 79 
necessidades seja revisto. O Conselheiro Jobim informou que a previsão é para que as obras 80 
comecem em julho e terminem em dezembro. No relato da Comissão de Políticas Urbanas, o 81 
coordenador, Conselheiro Federal Nelson Saraiva relatou que foi reconduzido à 82 
coordenação da comissão, com o Conselheiro Leonardo como adjunto. Relatou que será 83 
agendada reunião com o Secretário de Planejamento Murilo Flores para tratar sobre o 84 
Planejamento Urbano do Estado, e que será viabilizado um encontro entre o CAU e os 85 
Arquitetos e Urbanistas responsáveis pelo planejamento urbano nos municípios 86 
catarinenses. O Conselheiro Daniel solicitou que o Conselho apresente os documentos para 87 
indicação de representante do CAU/SC no Conselho Municipal de Preservação do 88 
Patrimônio Cultural Edificado de Blumenau. O Conselheiro Raineski questionou quanto à 89 
legalidade dessas representações, solicitando parecer jurídico do CAU/SC. No relato da 90 
Comissão Especial de Comunicação, o Conselheiro Jobim informou que foi reconduzido 91 
como coordenador juntamente com o Conselheiro Giovani como adjunto. Relatou que houve 92 
uma reunião com as empresas Nuovo e Dzigual, responsáveis pela nova formatação do site 93 
do CAU/SC, e da elaboração de um aplicativo que será utilizado como brinde para os 94 
formandos, respectivamente. Foram estipulados prazos para execução dos serviços.  95 
Relatou que foi solicitado ao Assessor João Edmundo o agendamento de reunião com a 96 
Secretaria de Turismo e Cultura do Estado de Santa Catarina e com a Fundação Franlkin 97 



 

 

Caescaes, em busca da ampliação das relações institucionais no âmbito cultural e artístico 98 
no estado. Falou que foi apresentada pela Letra Editorial uma minuta com o planejamento 99 
de comunicação para o ano de dois mil e catorze. Apresentou o Relatório de Estruturação do 100 
CAU/SC, homologado pela comissão, com a ressalva de que haverá um alinhamento e a 101 
inclusão de datas no infográfico. Explicou que será lançado um edital para agência de 102 
publicidade, com valor máximo de duzentos mil reais, para elaboração do plano de mídia do 103 
CAU/SC do ano de dois mil e catorze. No relato da Comissão para o Concurso Público, o 104 
Conselheiro Giovani relatou que foi reconduzido à coordenação da comissão, juntamente 105 
com o Conselheiro Décio como adjunto. Explicou que o CAU/SC não convocou os candidatos 106 
aprovados, uma vez que o judiciário determinou que referida contratação fosse realizada 107 
em observância à lei 8.112/90, ou seja, pelo regime estatutário, regime diverso daquele 108 
previsto no edital, celetista. Informou ainda que o CAU/SC está recorrendo da decisão 109 
judicial através de uma apelação a qual será dirigida ao Tribunal Regional Federal. O 110 
Presidente informou que na Comissão Especial para o Acompanhamento do Plano Diretor 111 
de Florianópolis ficou definido que a coordenadora será a Arquiteta Silvia Lenzi e o adjunto 112 
será o Arquiteto Ricardo, representante do IAB/SC. Falou que está sendo agendada reunião 113 
com o Prefeito de Florianópolis e o Secretário Dalmo. Finalizados os relatos, o Presidente 114 
passou para o item 6. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO. No item A, Homologação dos 115 
coordenadores de comissão, as coordenações foram aprovadas por unanimidade, conforme 116 
segue (coordenador e coordenador adjunto, respectivamente): CCAA - André Luiz Serafim e 117 
Giovani Bonetti; CED - Sônia Suzete Roese e Fárida Mirany De Mira; CEEP - Ademir Luiz 118 
Bogoni e Jorge Pias Raineski; CPAT - Leonardo Henrique Dantas e Daniel Rodrigues da Silva; 119 
CEPU - Nelson Saraiva e Leonardo Henrique Dantas; CEC - Marcos Alexandre Jobim e 120 
Giovani Bonetti; CECOP - Giovani Bonetti e Décio Gomes Góes; CEAP - Silvia Ribeiro Lenzi e 121 
Ricardo Martins da Fonseca. No item B. Homologação da diretoria, foi aprovada por 122 
unanimidade a recondução da Conselheira Sônia Roese como Diretora Administrativa e do 123 
Conselheiro Ademir Bogoni como Diretor Financeiro, até trinta e um de dezembro de dois 124 
mil e catorze. O Presidente ressaltou que o Conselheiro Ademir Bogoni continuou com a 125 
função de Diretor Financeiro no período de primeiro até dezessete de janeiro de janeiro de 126 
dois mil e catorze, até regulamentação documental. O Presidente registrou o 127 
remanejamento do Conselheiro Ciarini que saiu da CEEP e passou a ser membro da CED, do 128 
Conselheiro Décio, que saiu da CED e do Conselheiro Bogoni que passou a ser membro da 129 
CEEP. No item C. Aprovação da programação dos horários para realização das reuniões das 130 
Comissões Permanente e Especiais, foi apresentado o cronograma que foi aprovado por 131 
unanimidade. Em votação, foi aprovado com os votos dos Conselheiros Jobim, Taiana, 132 
Giovani e Leonardo, e as abstenções dos Conselheiros Ciarini e Décio, uma reunião informal 133 
dos conselheiros, do meio-dia às catorze horas, num almoço por adesão, nos dias de 134 
plenária. Ressalta-se que os Conselheiros Daniel, Raineski e Bogoni votaram a favor da 135 
formalidade dessa reunião. O item seguinte, proposto pelo Conselheiro Ciarini, foi a criação 136 
de uma comissão para tratar da fiscalização juntamente com entidades convidadas, e o 137 
mesmo se dispôs a ser coordenador da comissão. O Conselheiro Giovani solicitou que se a 138 
comissão fosse criada, para que tivesse um prazo de vigência, e lembrou que é importante 139 
ter pauta e um objetivo final. O Conselheiro Raineski disse que julga não necessária a 140 
criação da comissão uma vez que o assunto sobrepõe os trabalhos da CEEP. O Conselheiro 141 
Ciarini questionou de que forma o vice-presidente poderia trabalhar com a fiscalização. O 142 
Conselheiro Giovani explicou que o vice-presidente tem autonomia para convocar reuniões 143 
e convidar as entidades para participar, independente da existência da comissão. Assim, o 144 
Conselheiro Ciarini solicitou a retirada do item da pauta de votação.  Em seguida, a pedido 145 
da Conselheira Fárida, o Conselheiro Leonardo fez a leitura dos processos da qual se tornou 146 
relatora. Os processos nº 1000000270/2013 e 1000000271/2013, foram julgados e, 147 
acompanhando o voto da Conselheira Relatora, os conselheiros foram favoráveis a sua 148 
decisão, no sentido de negar provimento, mantendo a decisão da CEEP para aplicar a multa 149 
prevista no art. 50 da Lei nº 12.378/10. No item7. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS 150 



 

 

ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, o Conselheiro Giovani informou 151 
que o Regimento Interno que está para aprovação voltou do CAU/BR, que a CCAA irá avaliar 152 
os ajustes propostos e que na plenária de fevereiro haverá a votação para aprovação do 153 
regimento revisado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Ronaldo de Lima desejou um 154 
bom retorno a todos e declarou encerrada a Vigésima Sétima Reunião Plenária do CAU/SC. 155 
Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata 156 
que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente 157 
Ronaldo de Lima, para que reproduza os efeitos legais. 158 
 159 

Ronaldo de Lima  
Presidente do CAU/SC 
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Gustavo Souza Santos 
Advogado do CAU/SC 

 Tatiana M. F. de Melo 
Secretária do CAU/SC 

 
 

 


