
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 44 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, realizada em dezenove de junho do ano 
de dois mil e quinze, na Sala Plenária do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, em Florianópolis – SC. 

 
 

Às catorze horas e três minutos do dia dezenove de junho de dois mil e quinze, na Sala 1 
Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, 2 
reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, 3 
em Sessão Ordinária número quarenta e quatro. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto 4 
e Urbanista GIOVANI BONETTI, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas 5 
CÉLIO LUIZ DAMO, CHRISTIAN KRAMBECK, EVERSON MARTINS, KÁTIA CRISTINA 6 
LOPES DE PAULA, LEONARDO HENRIQUE DANTAS, NORBERTO ZANIBONI, RODRIGO 7 
KIRCK RÊBELO, SÉRGIO OLIVA e SILVIA RIBEIRO LENZI, os Suplentes de Conselheiros 8 
MARCELO MANNRICH e THAELYS VARASCHIN OLSEN, o Conselheiro Federal RICARDO 9 
MARTINS FONSECA, o Arquiteto e Urbanista EDSON DE LIMA, LUIZ FERNANDO MOTTA 10 
ZANONI, NORBERTO SGANZERLA e IVAN MISKE, a Assessora de Imprensa JOSIANE 11 
TEIXEIRA MACIEL, os empregados do CAU/SC, o Assessor Especial RICARDO DE FREITAS, o 12 
Gerente Geral JAIME TEIXEIRA CHAVES, o Gerente Financeiro FILIPE LIMA, a Gerente 13 
Técnico FERNANDA MARIA MENEZES, a Procuradora ISABEL LEONETTI, o Assistente de 14 
Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES e as Secretárias TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e 15 
BRUNA PORTO MARTINS. Ressalta-se ausência justificada dos Conselheiros ADEMIR LUIZ 16 
BOGONI, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA e MIGUEL ANGEL POUSADELA. Após a 17 
verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente agradeceu a presença de 18 
todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de qualquer 19 
contribuição. Em seguida apresentou a pauta da reunião, excluindo o item 5. Relato da 20 
Ouvidoria, em função da ausência da Ouvidora Rosana Cervo, e no item 8. Apresentação e 21 
votação, exclusão do item i) Homologação das indicações dos membros das comissões 22 
ordinárias para participação na equipe de trabalho do Planejamento Estratégico (CEP - 23 
Christian Krambeck/ CEF - Mateus Szomorovszky/ CED - Marcelo Mannrich/ CCAA - 24 
Rodrigo Rebêlo Kirck), por estar em duplicidade. Incluiu no item 8. Apresentação e 25 
votação os itens l) Posição do CAU/SC sobre a venda de projetos na internet, 26 
m)Informações contábeis do primeiro trimestre de 2015 como extrapauta, n) 27 
Homologação das Coordenações da CEF, CEP e CTP, e os itens que serão encaminhados 28 
pelas comissões após seus relatos. Salientou que o item l) Posição do CAU/SC sobre a venda 29 
de projetos na internet será apenas para discussão, não para aprovação. Encaminhada para 30 
votação a pauta foi aprovada com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Célio, 31 
Marcelo, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys e Kátia. No item 1. APROVAÇÃO 32 
DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 15/05/2015, o Presidente encaminhou para votação e a ata 33 
foi aprovada por com os votos dos conselheiros Thaelys, Everson, Célio, Marcelo, Kátia, 34 
Rodrigo, Noprberto, Christian, Silvia e Sérgio. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E 35 
RECEBIDAS, o Presidente avisou que a relação de correspondências e eventos havia sido 36 
enviada e que qualquer questionamento poderia ser solicitado à secretaria. O Conselheiro 37 
Sérgio solicitou que lhe fosse enviado formalmente pelo Conselho, como representante da 38 
chapa #CAUPARATODOS, o retorno que houve ao CAU/BR à denúncia proferida pela 39 
comissão eleitoral. O Presidente explicou que o documento é público, disponível para todos e 40 
que será encaminhado para o Conselheiro Sérgio. Disse que se trata de um ofício do CAU/BR, 41 
recebido dia dezoito de maio, que solicitava a abertura de uma sindicância administrativa 42 
interna, para apuração de um questionamento sobre as diárias do ex-presidente do CAU/SC, 43 
Ronaldo de Lima, de uma visita à Blumenau, previamente à campanha eleitoral. Explicou que 44 



 

 

o CAU/SC já tomou todas as medidas oficiais, que o processo foi encaminhado às áreas afins, e 45 
que está sendo tratado internamente dentro do Conselho, nos parâmetros que o CAU/BR 46 
solicitou. O Conselheiro Ricardo solicitou que lhe fosse enviada a mesma documentação, uma 47 
vez que foi o coordenador da chapa INOVAÇÃO. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, o 48 
Presidente apresentou o Relatório de Representações, um novo documento oficial que será 49 
adotado para regramento das representações em eventos e conselhos que o CAU/SC possui 50 
cadeira, e que deverá ser preenchido e encaminhado para o Conselho, para arquivo e 51 
organização dos conteúdos. Explicou que a partir de agora, este documento será 52 
encaminhado junto às convocações. Informou que foi proposto na reunião da Comissão 53 
Temporária de Relações Interprofissionais CAU/CREA, a realização de um seminário para 54 
tratar sobre as atribuições específicas, com mediação do MEC, responsável pelas diretrizes 55 
curriculares. Sobre o Planejamento Estratégico, disse que foi criado um comitê formado por 56 
um representante de cada comissão ordinária do CAU/SC e mais cinco gerentes ou 57 
coordenadores. Explicou que esse grupo de trabalho irá fazer as preliminares para que nas 58 
manhãs de cada plenária sejam feitas reuniões com todo o conselho, para validar o que foi 59 
construído no comitê. Informou que em função do relato da Conselheira Kátia na última 60 
plenária, foi criado um Protocolo Representações, contendo a orientação necessária para que 61 
os representantes participem dos eventos. Informou que também está sendo elaborada uma 62 
ata, para registro das reuniões que ocorrem no CAU/SC, que ficavam sem um arquivo. 63 
Salientou que para a reprogramação orçamentária é muito importante, além da 64 
reprogramação de valores, a readequação dos projetos. Citou as reuniões que houve 65 
representantes do CAU/SC. Disse que no Fórum de Presidentes, relatou a deliberação 66 
plenária do CAU/SC acerca da Resolução nº 51 do CAU/BR, que foi acatada por todos os 67 
outros CAUs, e será o encaminhamento que todos os CAU/UF devem dar. Sobre a Região 68 
Metropolitana de Florianópolis, informou que o CAU/SC está negociando uma cadeira de 69 
posse da engenharia, que possui duas, para que o CAU/SC possa participar com direito a voto. 70 
Informou que na reunião do COMDES, foi ajustado que o CAU/SC será umas das entidades 71 
que o COMDES apoiará na superintendência da Região Metropolitana. Disse que foi realizada 72 
uma reunião com o Presidente da OAB/SC para uma aproximação entre os Conselhos, com o 73 
intuito de tratar questões de interesse comum. Relatou a reunião com um representante do 74 
SENAC com objetivo de realizar uma oficina técnica de gestão aos arquitetos. Falou da 75 
reunião com o Superintendente Cássio Taniguchi que tratou do projeto para realização de 76 
uma apresentação do PLAMUS somente para arquitetos, que ocorrerá no dia dois de julho, no 77 
cinema do CIC. Relatou que ocorreu uma reunião com os conselheiros federais Ricardo e 78 
Ronaldo para estabelecer três focos do CAU/SC no Conselho Federal, sendo: SICCAU, 79 
fiscalização e atribuições. No item 4. RELATO DO CONSELHEIRO FEDERAL, o Conselheiro 80 
Ricardo relatou sua participação na reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do 81 
CAU/BR, onde foram debatidas as prestações de contas dos CAU/UF, resultando em uma 82 
avaliação positiva, no geral, sem gerar questionamentos por parte dos presidentes e 83 
conselheiros, onde apenas dois CAUs tiveram suas contas aprovadas com ressalvas. Informou 84 
que dez CAU/UF não tiveram suas contas avaliadas pela comissão, em função do atraso na 85 
apresentação dos relatórios por parte da empresa responsável da auditoria. Relatou que 86 
surgiu a ideia de montar um treinamento direcionado as gerências de cada CAU, mapeando a 87 
contabilidade e lançamentos, e identificando os erros ou fragilidades. Sobre o Plano de 88 
Negociação de Débitos, informou que está sendo finalizado, com pendência apenas na 89 
questão das inscrições dos profissionais na dívida ativa, onde foi solicitada à gerência 90 
financeira uma apresentação, para melhor entendimento, e deliberação posterior. Referente à 91 
Resolução do CAU/BR sobre as cobranças de taxas, informou que será enviado um 92 
documento esclarecedor aos CAU/UF sobre quais as taxas cobradas e quais são gratuitas. 93 
Apresentou a organização de um evento da comissão, programado para dez de julho, com 94 
propósito de esclarecer qual o papel de cada comissão, para um ordenamento dos trabalhos e 95 
projetos. Relatou que ficou deliberado pela isenção de anuidades para empresas públicas, 96 
explicando que hoje existem quase vinte e oito mil empresas privadas, quarenta e cinco 97 



 

 

empresas mistas, e trezentos e vinte e três empresas públicas, e que o impacto financeiro será 98 
de cerca de cento e setenta cinco mil reais ao ano. Disse que foi feito um novo estudo do valor 99 
das diárias, em função dos questionamentos por parte de alguns conselheiros, mas informou 100 
que não há uma definição final. Informou que foi aprovada a Resolução de Ressarcimento de 101 
Valores Pagos Indevidamente. Relatou que foram debatidas as diretrizes para reprogramação 102 
orçamentária dos CAUs BR e UF. Informou que no dia dez participou como ouvinte de uma 103 
reunião sobre o Fundo de Apoio, onde foi debatida a qualidade dos resultados dos valores 104 
empregados nos CAUs básicos, e implantação de uma fase de transição, para quando o CAU 105 
básico deixa de receber o recurso. Lembrou do Seminário Legislativo que ocorrerá nos dias 106 
nove e dez de julho. O Conselheiro Christian sugeriu que o relato do Conselheiro Federal 107 
iniciasse sempre com os encaminhamentos concretos com relação aos três pontos 108 
prioritários citados pelo Presidente, e salientou a importância da participação do mesmo nas 109 
reuniões do Planejamento Estratégico que anteciparão as plenárias do CAU/SC. No item 110 
6.COMUNICADO DOS DIRETORES, no relato diretor financeiro, o Conselheiro Leonardo 111 
apresentou a receita líquida, o saldo bancário e o superávit financeiro do mês de maio. O 112 
Conselheiro Christian solicitou o envio mensal dos Relatórios Administrativo e Financeiro, a 113 
todos os conselheiros e suplentes, com análise do gerente financeiro e do diretor financeiro. O 114 
Presidente explicou que eles serão enviados após a aprovação da CCAA. No item 7. RELATO 115 
DAS COMISSÕES, no relato da Comissão de Contas e Atos Administrativos, o Conselheiro 116 
Célio relatou a aprovação dos relatórios gerenciais administrativo e financeiro, referentes ao 117 
mês de maio e a aprovação das negociações salariais que serão item de votação do plenário. 118 
Solicitou que na próxima reunião da comissão a gerência administrativa apresente um estudo 119 
de composição do custo de quilometragem e estacionamento, para definição e 120 
encaminhamento de nova Portaria de Diárias. Relatou que a comissão deliberou que seja 121 
realizado um relatório com todas as datas, deliberações e valores da reforma da sede 122 
temporária do CAU/SC, para ser entregue na próxima reunião extraordinária da comissão, e 123 
que essa reunião seja realizada no dia dezessete de julho. Informou que foi aprovado o 124 
Relatório do TCU referente ao ano de dois mil e catorze e as contas e informações contábeis 125 
do primeiro trimestre do exercício de dois mil e quinze. No relato da Comissão de Exercício 126 
Profissional, o Conselheiro Norberto informou que houve a eleição do coordenador e 127 
coordenador adjunto, sendo eleitos os conselheiros Norberto Zaniboni e Cristian Krambeck, 128 
respectivamente, e que houve a apresentação da equipe de apoio da comissão e orientação do 129 
uso do e-mail cep.sc@causc.gov.br. Informou que foram analisados nove processos 130 
fiscalizatórios. Solicitou parecer jurídico com relação às CAT-A emitidas com atividades que 131 
não são atribuição de arquitetos e urbanistas. Relatou que foi deliberado que sejam aplicados 132 
filtros diários nos RRTs para verificar se no campo descrição constam atividades que não são 133 
atribuição de arquiteto e urbanista para fins de anulação ou exclusão do documento, e 134 
explicou que no momento da análise de baixas de RRTs gerados antes do exercício da 135 
Resolução nº 91 do CAU/BR, os RRTs que estão com atribuições já definidas como não sendo 136 
de arquitetos e urbanistas serão objetos de parecer jurídico. Informou que foi apresentado o 137 
orçamento da CEP, que será detalhado e definido. Relatou que foram homologadas cinco 138 
solicitações de interrupção de registro profissional. Solicitou que fossem encaminhadas para 139 
votação plenária as deliberações um e dois da comissão. O Conselheiro Everson relatou sua 140 
participação no Evento Nacional da CEP. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, a 141 
Conselheira Silvia informou que a comissão está se programando para apresentar um 142 
relatório dos trabalhos realizados pela comissão nesse semestre. O Conselheiro Marcelo 143 
relatou sua participação no Seminário Regional de Ética e Disciplina da Região Nordeste, que 144 
teve como tema principal um modelo de campanha sobre Reserva Técnica, que não foi bem 145 
avaliada por parte dos conselheiros presentes e que tem previsão de veiculação no início de 146 
julho. Solicitou que seu relatório do evento fosse disponibilizado para todos os conselheiros e 147 
suplentes. A Conselheira Silvia ressaltou que essa é uma questão muito importante e que essa 148 
discussão não deve ficar restrita à comissão, sugerindo a não adesão do CAU/SC à campanha 149 
de Reserva Técnica, dentro dos moldes apresentados. Solicitou que fosse encaminhada para 150 



 

 

votação plenária a deliberação número dois da comissão e a prorrogação do Conselheiro 151 
Sérgio Oliva como membro da Comissão Ordinária de Ética e Disciplina até trinta e um de 152 
dezembro de dois mil e quinze. Informou que a comissão deliberou pela indicação da analista 153 
jurídica Manuela Cavallazzi como representante do CAU/SC para abastecer o banco de dados 154 
do Módulo Ético do SICCAU. Solicitou que seja encaminhada a todos os conselheiros e 155 
suplentes a correspondência enviada às Prefeituras em relação às atribuições profissionais 156 
dos arquitetos e urbanistas, e que seja solicitado ao CAU/BR documentos/informações 157 
relativos à Campanha Nacional contra Reserva Técnica. No relato da Comissão de Ensino e 158 
Formação, a Conselheira Kátia informou que houve a eleição da coordenadora e coordenador 159 
adjunto, sendo eleitos os conselheiros Kátia Cristina Lopes de Paula e Leonardo Henrique 160 
Dantas, respectivamente. Com relação à visita nas escolas antes das formaturas, informou que 161 
foi definida uma agenda de visitas e coleta de dados biométricos, validada uma palestra para 162 
os formandos, e o brinde aos formandos, com sugestões para confecção de um definitivo. 163 
Relatou que foi aprovado o caderno com orientações e normas impressas do CAU/SC, e a 164 
realização de um estudo orçamentário para compra de pen-drives customizados para 165 
substituição da carteira para recém-formados. Informou que se definiu por não realizar a 166 
coleta dos dados biométricos caso o formando não traga a documentação necessária (Cópia 167 
da Carteira de identidade - RG e CPF), sendo que a documentação deve ser informada com 168 
antecedência ao coordenador da instituição de ensino. Relatou que foram homologados 169 
oitenta e um processos de registro profissional, que se deliberou por solicitar ao CAU/BR 170 
uma listagem dos cursos de Santa Catarina que não deram entrada no protocolo de 171 
reconhecimento de curso junto ao MEC, e que seguindo orientação do CAU/BR com base na 172 
lei 12378/2010 e na portaria normativa MEC nº 40/2007, a comissão entendeu que os 173 
registros profissionais dos egressos da FACC somente serão deferidos após apresentação da 174 
portaria de reconhecimento do curso. No relato da Comissão Temporária de Políticas 175 
Urbanas, o Coordenador Norberto Sganzerla relatou que nas ultimas três reuniões foram 176 
criados padrões para que representantes do CAU/SC tenham condições de representar o 177 
conselho e normas para essas representações, enfatizando a importância de um alinhamento 178 
e retorno efetivo dos trabalhos que estão ocorrendo, estabelecendo maior interatividade com 179 
essas pessoas, afim de que o CAU/SC possa colher o resultado dessa participação. Salientou a 180 
relevância da temática dos Planos Diretores para a comissão, e a busca pelo 181 
acompanhamento destes nos municípios catarinenses, além de se comprometer a focar na 182 
questão de mobilidade e planejamento urbano e, sobre a região metropolitana, informou que 183 
a comissão pretende se posicionar institucionalmente, o que pode servir de referência para 184 
outras cidades. Sugeriu um fórum de debates da comissão, com a participação de outros 185 
conselheiros e entidades. Informou que será feita uma portaria, para estruturar o 186 
funcionamento das comissões temporárias. No relato da Comissão Temporária de 187 
Comunicação, o Presidente relatou que a comissão aprovou o aditivo para prorrogação do 188 
contrato da campanha da valorização profissional dos arquitetos, com ajustes em julho de 189 
dois mil e quinze, onde será dado foco às atribuições, e o plano de mídia com acréscimo de 190 
inserções nos jornais regionais. Relatou que foi feita uma base para um termo de referência 191 
para assessoria de comunicação e agência digital, para validação da gerência geral. 192 
Apresentou a campanha proposta pela agência. A Conselheira Kátia se manifestou contrária 193 
às frases apresentadas e disse que nem como arquiteta compreendeu algumas delas. 194 
Defendeu que essas peças devem ser de leitura mais rápida e fácil. O Conselheiro Everson 195 
corroborou com as palavras da conselheira, lembrou que o foco é a sociedade num todo, 196 
enfatizando a importância de frases mais simples. O Conselheiro Leonardo disse que para 197 
quem não tem nada, metade é o dobro. Lembrou que a primeira etapa da campanha deve ser 198 
mais básica, simples, curta e objetiva, para institucionalmente mostrar para toda a sociedade 199 
que os arquitetos estão presentes e que o CAU existe. Sugeriu um exemplo como “Nós 200 
desenhamos a cidade... Arquiteto faz a diferença”, criando assim uma sistemática de 201 
comunicação nessa linha. A Conselheira Silvia concordou com o que foi dito, disse que a frase 202 
“Arquiteto faz a diferença” é muito boa, e que deve vir antes de frases curtas e objetivas. O 203 



 

 

Conselheiro Christian registrou que achou muito ruim as frases apresentadas, e que naquele 204 
formato julga melhor não fazer campanha. Concordou com o que os demais colegas disseram 205 
e sugeriu algo como: “Arquiteto faz a diferença... Porque trabalha para você e para a 206 
sociedade”. O Presidente falou que assim é muito subjetivo e que é importante ressaltar as 207 
atribuições. O Conselheiro Leonardo lembrou que é importante valorizar o arquiteto sem 208 
depreciar ninguém. O Presidente disse que a campanha será revisada e direcionada para a 209 
linha sugerida, mas que legalmente a partir do dia primeiro de julho precisa começar a 210 
veiculação. O Conselheiro Christian salientou que está em desacordo com o que foi 211 
apresentado e que gostaria de ver as frases antes da promoção da campanha. O Presidente 212 
disse que a versão ajustada será encaminhada por e-mail aos conselheiros, antes de ir ao ar. O 213 
Conselheiro Christian registrou que se sente preocupado com uma discussão e aprovação por 214 
e-mail sobre o tema, uma vez que não haverá plenária até o dia limite para veiculação, e que 215 
não houve o consenso de todos na prévia apresentada. O presidente reforçou que não vai 216 
colocar no ar algo que não seja de entendimento do plenário. A Conselheira Thaelys 217 
questionou quais cidades serão comtempladas com a campanha. O Presidente disse que 218 
encaminhará essa resposta junto às frases finais para todos os conselheiros. No relato da 219 
Comissão Temporária de Patrimônio, o arquiteto Edson de Lima informou que houve a 220 
eleição do coordenador e coordenador adjunto, sendo eleitos os arquitetos Edson de Lima e 221 
Maykon Luiz da Silva, respectivamente. Relatou que foi definida uma minuta de plano de 222 
trabalho, para que se viabilize a sede própria do CAU/SC. No relato da Comissão 223 
Temporária de Relações Interprofissionais CAU/CREA, o Presidente falou que foi 224 
discutida a realização de um seminário conjunto dos conselhos sobre as atribuições, e que foi 225 
elaborado seu formato. Relatou que foi aprovado o envio de um documento à Prefeitura 226 
Municipal de Joinville, solicitando manifestação sobre um termo de cooperação conjunto, 227 
firmado entre esta prefeitura, CAU/SC e CREA/SC. Informou que se deliberou que cada 228 
conselho firme seu contrato com a CELESC. No item 8. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, item no 229 
a) Relato de Processos Éticos, a Conselheira Kátia, relatora do processo 6.11.225-2, 230 
solicitou que este fosse retirado de pauta para reanálise dos fatos e relato na plenária do dia 231 
dezessete de julho. A Conselheira Thaelys relatou o processo de número 6.10.148-0, 232 
acompanhando o voto da comissão, no sentido de aplicação de penalidade de censura pública. 233 
Encaminhada para votação e acompanhando o voto da relatora, foi aprovada a decisão pela 234 
aplicação de penalidade de censura pública com os votos favoráveis dos Conselheiros Kátia, 235 
Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente 236 
solicitou que fosse encaminhada para votação a ampliação do tempo da reunião em mais uma 237 
hora. A ampliação foi aprovada com dos Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, 238 
Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Conselheiro Christian anunciou 239 
que teria que sair da reunião por quinze minutos e se ausentou. O Presidente designou o 240 
conselheiro Célio como novo relator do processo 6.10.361-0, processo este designado para 241 
relato da Conselheira Adriana na reunião anterior. O Conselheiro Célio relatou o processo de 242 
número 6.10.361-0, acompanhando o voto da comissão, no sentido de aplicação de 243 
penalidade de advertência reservada. Encaminhada para votação e acompanhando o voto do 244 
relator, foi aprovada a decisão pela aplicação de penalidade de advertência reservada, com os 245 
votos favoráveis dos Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, 246 
Marcelo e Leonardo. O Conselheiro Leonardo relatou o processo de número 6.11.204-0, 247 
acompanhando o voto da comissão, no sentido de aplicação de penalidade de advertência 248 
reservada. Encaminhada para votação e acompanhando o voto do relator, foi aprovada a 249 
decisão pela aplicação de penalidade de advertência reservada, com os votos favoráveis dos 250 
Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Celio e Marcelo. O 251 
Presidente explicou que, conforme a norma, para os processos éticos originados no CAU/SC, 252 
os relatos devem ser realizados por membros relatores da CED. Sendo assim, a Conselheira 253 
Silvia, relatora da comissão, relatou o processo 132886/2014. O Conselheiro Christian 254 
anunciou seu retorno à reunião. Encaminhado para votação e acompanhando o voto da 255 
comissão, foi aprovada a decisão de arquivamento do processo 132886/2014, com os votos 256 



 

 

favoráveis dos Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Sérgio, Thaelys, Everson, 257 
Celio, Marcelo e Leonardo. O Conselheiro Sérgio, relator da comissão, relatou o processo 258 
45617/2013 e acompanhando o voto da comissão, foi aprovada a decisão de arquivamento 259 
do processo 45617/2013, com os votos favoráveis dos Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, 260 
Christian, Silvia, Thaelys, Everson, Celio, Marcelo e Leonardo. No item b) Distribuição de 261 
Processos Éticos, o Presidente designou o Conselheiro Norberto como relator do processo 262 
6.11.258-0, o conselheiro Everson como relator do processo 6.11.430-2, e o conselheiro 263 
Rodrigo como relator do processo 6.11.351-0.  No item c) Homologação das indicações dos 264 
membros das comissões ordinárias para participação na equipe de trabalho do 265 
Planejamento Estratégico, o Presidente encaminhou para votação os nomes dos 266 
conselheiros indicados por cada comissão ordinária, sendo: CEP - Christian Krambeck; CEF - 267 
Mateus Szomorovszky; CED - Marcelo Mannrich; CCAA - Rodrigo Kirck, que foram aprovados 268 
por unanimidade com os votos dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, 269 
Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente encaminhou para votação o 270 
item d) Indicação do Arquiteto Carlos Lopes para substituir o Arquiteto Maurício 271 
Carneiro na Comissão Temporária de Patrimônio do CAU/SC, que foi aprovado com os 272 
votos dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, 273 
Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente informou que iria alterar a ordem dos itens de 274 
votação. No item g) Abertura do CEAU, o Presidente explicou que já estão aptos a ingressar 275 
no CEAU/SC, de acordo com análise da CEP, IAB/SC, AsBEA/SC, SASC e AREA/TB. O 276 
Conselheiro Norberto, coordenador da comissão, informou  que a comissão deliberou que o 277 
CEAU/SC já pode ser instituído por já ter sete membros, cumpridos os requisitos definidos 278 
pela deliberação plenária nº 44, conforme despacho da procuradoria jurídica do CAU/SC, e 279 
que se oficie a ABEA para que esta possa ocupar sua cadeira no colegiado. O Presidente 280 
explicou que a ABEA não tem representação oficial em Santa Catarina, e que a ACEARQ deve 281 
apresentar toda a documentação necessária para o ingresso até a próxima reunião plenária. O 282 
item foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, 283 
Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente salientou a 284 
importância da criação dessa instância em Santa Catarina e sugeriu três temas prioritários a 285 
serem abordados: salário mínimo profissional, código de ética e tabela de honorários. No item 286 
h) Homologação do Arq. e Urb. Ricardo de Freitas como Assessor Especial do CAU/SC, o 287 
Presidente apresentou um breve histórico do cargo no CAU/SC e o currículo do Arquiteto 288 
Ricardo. O Conselheiro Christian salientou a importância da abrangência e efetividade do 289 
cargo, e questionou se a contratação está respeitando os critérios legais. O Presidente 290 
explicou que esse cargo já existia e que está de acordo com o Termo de Ajustamento de 291 
Conduta, firmado com o Ministério Público. O Conselheiro Everson questionou porque não 292 
aguardar o retorno do Presidente Luiz Alberto. O Presidente respondeu que o Luiz Alberto 293 
está ciente de todas as demandas do conselho diretor, e que deu sua anuência. O item foi 294 
aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, 295 
Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente informou que o Assessor já 296 
está trabalhando no CAU/SC há duas semanas e que está fazendo alguns trabalhos 297 
significativos para um bom desempenho do Conselho. O Conselheiro Sérgio informou que de 298 
acordo com o Regimento Interno do CAU/SC, os cargos de livre provimento só podem ser 299 
nomeados após homologação do plenário. O Presidente esclareceu que a nomeação anterior à 300 
homologação foi baseada em um parecer jurídico da Procuradora Isabel. A Procuradora 301 
explicou que a nomeação foi baseada em requisitos legais e regulamentares e que não há 302 
óbice que a homologação seja feita ad referendum. O Conselheiro Sérgio solicitou que lhe 303 
fosse encaminhado o parecer, e que nos próximos casos esses documentos sejam 304 
encaminhados junto à convocação. O Presidente explicou que não foi encaminhado com 305 
antecedência por se tratar de uma questão óbvia. O Conselheiro Sérgio insistiu que no 306 
regimento a orientação é diferente da forma que foi conduzida a nomeação. O Presidente 307 
explicou que o item já havia sido votado e vetou qualquer outra manifestação do Conselheiro 308 
Sérgio. No item e) Negociações Salariais 2014/2015 – todos os funcionários: Mês de 309 



 

 

referência para fins de negociações salariais – JULHO de cada ano; Reajuste salarial - 310 
INPC (período de 12.2014 a 06.2015) – a partir de 1º de JULHO; Unificação para vale 311 
alimentação. Definido valor fixo de R$ 560,00; Reajuste do vale alimentação - INPC 312 
(período de 12.2014 a 06.2015) – a partir de 1º de JULHO; Vale transporte – 313 
concessão com desconto de 1% – a partir de 01 de JULHO; Revisão do Plano de 314 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS); Plano de Saúde para funcionário, com 315 
coparticipação (Adesão ao Plano de Saúde do CAU/BR ou fazer licitação), o Gerente 316 
Jaime fez um relato do histórico das negociações feitas com os funcionários e o Gerente Filipe 317 
apresentou uma projeção dos gastos mensais e comprometimento da receita corrente em 318 
função dos gastos com pessoal. O Conselheiro Everson se manifestou contrário aos benefícios 319 
apresentados, explicando que está ocorrendo apenas um reajuste inflacionário obrigatório, e 320 
não aumento de fato, e que os ganhos de receita do CAU/SC deveriam rebater aos 321 
funcionários. O Presidente explicou que os salários são baseados no PCCS e que no edital do 322 
concurso prestado pelos funcionários, eram esses os salários apresentados, e 323 
consequentemente aceitos por todos. Lembrou ainda que o PCCS tem reajustes reais de 324 
acordo com o desempenho de cada funcionário, além do reajuste por antiguidade. O 325 
Conselheiro Christian registrou que repudia a forma com que foi cassada a palavra do 326 
Conselheiro Sérgio, que independente de ser Presidente, o uso do regimento deve ser feito de 327 
forma tranquila, e requereu que lhe fosse apresentado o artigo que versa sobre o poder de 328 
cassação da palavra de um conselheiro por parte do Presidente, para que entenda melhor os 329 
procedimentos da reunião. Quanto ao item, disse que não está nem analisando o mérito da 330 
questão, mas solicitou que esse tipo de estudo fosse encaminhado com antecedência a todos 331 
os conselheiros. O Presidente explicou que esses estudos só podem ser encaminhados a todos 332 
os conselheiros após aprovados pela comissão afeta. O Conselheiro Christian registrou que a 333 
partir desse momento não votará a favor de mais nenhum item que não seja encaminhado 334 
aos conselheiros, depois de enviada para a comissão, com antecedência, para análise. O 335 
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado com os votos favoráveis dos 336 
conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Silvia, Thaelys, Celio, Marcelo e Leonardo, e os votos 337 
contrários dos conselheiros Christian, Sérgio e Everson. O Conselheiro Sérgio justificou seu 338 
voto contrário pelos mesmos motivos apresentados pelo Conselheiro Christian. No item F) 339 
Relatório do TCU, o Presidente lembrou que o relatório é referente ao ano de dois mil e 340 
catorze e que o link para acesso ao documento foi encaminhado junto à convocação. O Jaime 341 
fez uma explanação geral do relatório. O Presidente encaminhou o item para votação, que foi 342 
aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, 343 
Sergio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo, e a abstenção da Conselheira Kátia. No 344 
item J) Indicação de representante, a pedido da CPTU, para participar do plano diretor 345 
participativo de São José, a Conselheira Silvia indicou o suplente de conselheiro Luiz 346 
Fernando Motta Zanoni, que estando presente na reunião, aceitou a indicação. O Presidente 347 
encaminhou o item para votação que foi aprovado com os votos dos conselheiros Rodrigo, 348 
Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Leonardo e Kátia. O Presidente 349 
salientou a ausência do Conselheiro Marcelo no momento da votação. No item K) Indicação 350 
de suplente na CTPU, substituindo Fernanda Menezes, o coordenador da comissão 351 
sugeriu o nome do Arquiteto Marcel Virmond Vieira. Encaminhado para votação, o item foi 352 
aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Célio, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, 353 
Sérgio, Thaelys, Everson e Leonardo. O Presidente salientou a ausência dos conselheiros 354 
Marcelo e Kátia no momento da votação. No item L) Posição do CAU/SC sobre a venda de 355 
projetos na internet, o Presidente lembrou do trabalho feito pela Conselheira Kátia, 356 
enquanto coordenadora da CEEP, e lembrou da ação conjunta com o CAU/RS que não gerou 357 
contrapartida. Explicou que foi construído um documento com base no trabalho da CEEP e 358 
encaminhado para análise da CEP, para avaliação e homologação de um posicionamento do 359 
CAU/SC sobre a referida questão, que será publicado no website do Conselho. No item M) 360 
Informações contábeis do  primeiro trimestre de 2015, o Gerente Filipe fez a 361 
apresentação dos balancetes referentes ao período.  O Presidente encaminhou o item para 362 



 

 

votação que foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, 363 
Christian, Silvia, Sérgio, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente salientou a ausência 364 
da Conselheira Thaelys no momento da votação. No item n) Homologação das 365 
Coordenações da CEF, CEP e CTP, o Presidente apresentou os nomes encaminhados por 366 
cada comissão, sendo: CEF – Coordenadora Kátia Cristina Lopes de Paula e Coordenador 367 
Adjunto Leonardo Henrique Dantas; CEP – Coordenador Norberto Zaniboni e Coordenador 368 
Adjunto Christian Krambeck; CTP – Coordenador Edson de Lima e Coordenador Adjunto 369 
Maykon Luiz da Silva. O item foi encaminhado para votação e aprovado com os votos 370 
favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, 371 
Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. No item O) Deliberação nº 01 da CEP, itens 1, 2, 3 e 4, 372 
o coordenador da comissão fez a leitura da deliberação, onde a CEP deliberou, por 373 
unanimidade dos votos, propor ao Plenário do CAU/SC: 1 – Atribuição - Fabricação de 374 
estruturas pré-moldadas em concreto armado produzida em série ou sob encomenda. 375 
Deliberação: Esta atividade é atribuição de arquiteto e urbanista e deve ser anotada em RRT 376 
na atividade prevista na resolução 21 no item 6.3.6 Padronização de produto para a 377 
construção, para produção industrial em série e as atividades 1.2.3 Projeto de estrutura pré-378 
fabricada e 2.2.3 Execução de estrutura pré-fabricada, para produção sob encomenda a ser 379 
aplicada numa obra específica. 2 – Atribuição - Para execução de brinquedos em 380 
estrutura metálica e infláveis. Deliberação: É atribuição de arquiteto e urbanista desde que 381 
estes equipamentos não envolvam uso de energia elétrica para funcionamento e manutenção 382 
dos brinquedos. Esta atividade deve ser anotada em RRT na atividade prevista na resolução 383 
21 no item 2.7.6 Execução de mobiliário urbano. 3 – Atribuição – Fiscalização de sistema 384 
de captação e tratamento de água. Deliberação: Não é atribuição de arquiteto e urbanista. 4 385 
– Atribuição – Limpeza de fossa. Deliberação: Esta atividade também é atribuição de 386 
arquiteto e urbanista, contanto que usada para fins residências. O Presidente encaminhou 387 
para votação o item 1, que delibera que a fabricação de estruturas pré-moldadas em concreto 388 
armado produzida em série ou sob encomenda é atribuição de arquitetos e urbanistas, e que 389 
foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, 390 
Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente encaminhou para 391 
votação o item 2, que delibera que a execução de brinquedos em estrutura metálica e 392 
infláveis é atribuição de arquiteto e urbanista desde que estes equipamentos não envolvam 393 
uso de energia elétrica para funcionamento e manutenção dos brinquedos, e que foi aprovado 394 
com os votos favoráveis dos conselheiros Norberto, Christian, Everson, Célio e Marcelo, os 395 
votos contrários dos conselheiros Kátia, Sérgio e Thaelys, e as abstenções dos conselheiros 396 
Rodrigo, Silvia e Leonardo. O Presidente encaminhou para votação o item 3, que delibera que 397 
a fiscalização de sistema de captação e tratamento de água não é atribuição de arquiteto e 398 
urbanista, e que foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Kátia, Rodrigo, 399 
Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. O Presidente 400 
encaminhou para votação o item 4, excluindo a parte do texto que diz que é para fins 401 
residenciais, e que delibera que limpeza de fossa é atribuição de arquiteto e urbanista, foi 402 
rejeitado com os votos contrários dos conselheiros  Sérgio, Célio, Marcelo e Kátia, votos 403 
favoráveis dos conselheiros Norberto, Christian, Silvia e Everson, e abstenções dos 404 
conselheiros Rodrigo Thaelys e Leonardo, onde em função do empate de votos o Presidente 405 
votou contrário à provação do item. O Presidente encaminhou para votação o item R) 406 
Prorrogação da participação do Conselheiro Sérgio Oliva como membro da Comissão 407 
Ordinária de Ética e Disciplina até 31 de dezembro de 2015, que foi aprovado com os 408 
votos favoráveis dos Conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Thaelys, 409 
Everson, Célio, Marcelo e Leonardo, e abstenção do Conselheiro Sérgio. No item P) 410 
Deliberação nº 02 da CEP, item 2, o coordenador Norberto fez a leitura da deliberação da 411 
comissão, onde a CEP deliberou que se oficie a ABEA para que esta possa ocupar sua cadeira 412 
no CEAU/SC. O Presidente explicou que isso é um procedimento administrativo, que será 413 
feito, e que não tem necessidade de ser encaminhado para votação. No item O) Deliberação 414 
nº 02 da CED, itens 1, 2 e 3 a coordenadora da comissão fez a leitura da deliberação, onde a 415 



 

 

CED deliberou, por unanimidade dos votos, propor ao Plenário do CAU/SC: 1- Que seja 416 
enviado ao CAU/BR Ofício esclarecendo o posicionamento do CAU/SC em relação à 417 
Campanha Nacional contra a Reserva Técnica; 2- Que seja criado um grupo de trabalho 418 
composto por representantes de diversas Comissões do CAU/SC com a finalidade de 419 
analisar a Campanha contra a Reserva Técnica e sugerir uma proposta integrada com 420 
outras ações do CAU/SC, como a revisão da tabela de honorários e a valorização 421 
profissional; 3- Que seja determinada a duração de trinta dias para a penalidade 422 
de censura pública aplicada nos processos ético-disciplinares. O Presidente sugeriu 423 
excluir o item 2, uma vez que o CEAU/SC abordará essa questão e, de acordo com as 424 
discussões anteriores, sugeriu que no item 1  o texto seja ajustado para “Que seja enviado ao 425 
CAU/BR um ofício esclarecendo o posicionamento CONTRÁRIO do CAU/SC em relação à 426 
Campanha Nacional contra a Reserva Técnica, NOS MOLDES EM QUE FOI APRESENTADA.” 427 
Sem manifestações e com os devidos ajustes, o Presidente encaminhou os itens 1 e 3 para 428 
votação, que foram aprovados com os votos dos conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, 429 
Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, Marcelo e Leonardo. No item O) Deliberação 430 
nº 01 da CEF, item 1, a coordenadora da comissão fez a leitura da deliberação, onde a CEF 431 
deliberou, por unanimidade dos votos, propor ao Plenário do CAU/SC: 1 – Anotação de 432 
registros profissionais no SICCAU aos Cursos de Santa Catarina Cadastrados no 433 
CAU/BR: os registros serão inseridos no SICCAU após aprovação da gerencia técnica e 434 
depois passarão por homologação da CEF/SC, os dados biométricos e a documentação 435 
dos formandos serão coletados na instituição de ensino em visita pré-agendada, as 436 
instituições cadastradas de Santa Catarina terão seus nomes publicados no site do 437 
CAU/SC, serão feitas visitas pré-agendadas com palestra e coleta de dados dos 438 
formandos e o CAU/SC participará da formatura das escolas; para os Cursos de Santa 439 
Catarina não Cadastrados no CAU/BR: os registros serão inseridos somente após 440 
homologação da CEF/SC, os dados biométricos e a documentação dos formandos serão 441 
coletados na  sede do CAU/SC com agendamento, as instituições não cadastradas de 442 
Santa Catarina não terão seus nomes publicados no site do CAU/SC, serão feitas visitas 443 
pré-agendadas para orientação do coordenador sobre a importância do cadastramento 444 
do curso e o CAU/SC não participará da formatura das escolas. O Presidente sugeriu que 445 
o CAU/SC esteja presente em todas as formaturas, até mesmo para uma aproximação com 446 
todas as instituições de ensino, uma vez que os formandos não podem ser penalizados em 447 
função da falta de uma instituição. A Conselheira Kátia sugeriu que até o final de julho, para 448 
que, nas instituições que se regularizarem junto ao CAU/BR neste prazo, seja feita a coleta 449 
dos dados dos formandos na instituição. O Presidente encaminhou para votação que para os 450 
cursos de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina cadastrados no CAU/BR: os registros 451 
profissionais sejam inseridos no SICCAU após aprovação da gerencia técnica e posterior 452 
homologação da CEF/SC, as instituições cadastradas de Santa Catarina tenham seus nomes 453 
publicados no site do CAU/SC, que sejam feitas visitas pré-agendadas com palestra e coleta de 454 
dados e documentação dos formandos, e que o CAU/SC participe das formaturas dessas 455 
escolas; e para os cursos de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina não cadastrados no 456 
CAU/BR: os registros sejam inseridos somente após homologação da CEF/SC, os dados 457 
biométricos e a documentação dos formandos sejam coletados na sede do CAU/SC com 458 
agendamentos, as instituições não cadastradas de Santa Catarina não terão seus nomes 459 
publicados no site do CAU/SC, sejam feitas visitas pré-agendadas para orientação do 460 
coordenador sobre a importância do cadastramento do curso, e que o CAU/SC participe da 461 
formatura nessas escolas. Encaminhado para votação, o item foi aprovado com os votos dos 462 
conselheiros Kátia, Rodrigo, Norberto, Christian, Silvia, Sérgio, Thaelys, Everson, Célio, 463 
Marcelo e Leonardo. No item 9. Manifestação dos Conselheiros Estaduais em assuntos de 464 
interesse do Plenário, a Conselheira Silvia sugeriu um novo formato de reunião, uma vez 465 
que os itens de votação ficam sempre no final da reunião e são analisados de forma 466 
intempestiva.   O Presidente solicitou que propostas de pauta para a próxima plenária fossem 467 
encaminhadas por e-mail. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Giovani Bonetti 468 



 

 

declarou encerrada a Quadragésima Quarta Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, às 469 
dezoito horas e cinquenta e sete minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de Melo, 470 
Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao 471 
final, assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros presentes, para que reproduza 472 
os efeitos legais.  473 
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