
 

SÚMULA 
5º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTP-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA:  
 

DATA: 08/09/2017     LOCAL: Sede do CAU/SC HORÁRIO: 14:10hs às 15:19hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

TIPO DE REUNIÃO Reunião Ordinária da CTP-CAU/SC 
PRESIDENTE Giovani Bonetti 
ASSESSOR Alexandre Junckes Jacques 
ASSISTENTE  
SECRETÁRIO Gabriela Vieira Rodrigues 

Giovani Bonetti 
Edson de Lima 

CONVIDADO - 
 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 14h; 
1.2. 2ª chamada às 14h15m. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. 
4. Comunicados dos Conselheiros e Membros da Comissão. 
5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
6. Assuntos extrapauta. 
7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1 Análise dos dados da Consulta Pública; 
7.2 Sugestão de ajustes do Termo de Referência; 
7.3 Análise da Minuta do Edital 

8. Apreciação de assuntos extrapauta. 
9. Deliberações. 
 
3.1. EXTRAPAUTA: 

 -  
  



 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião 

anterior 
FONTE/SOLICITANTE Súmula – 6ª Reunião Extraordinária realizada em 

26/07/2017 
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO A referida súmula foi lida e aprovada. 

 

4.2 
MATÉRIA Análise dos dados da Consulta Pública 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Primeiramente, o Coordenador Giovani parabenizou 

o Alexandre pela boa análise do Relatório. 
Foi apresentado pelo Assessor Alexandre e os itens 
apresentados foram: introdução, perguntas 
realizadas e as premissas para a escolha do terreno e 
os resultados tabulados. 
Foi informado que a pesquisa foi respondida por 404 
pessoas. Porém, dessas, 14 não foram consideradas 
devido duplicidade e falta de CPF ou inscrição junto 
ao CAU para identificação do respondente. 
Foi solicitado pelo Coordenador Giovani que fosse 
colocado, em ordem, as premissas de acordo com a 
pontuação dada pelos respondentes (questão 02). 
Outro ponto apresentado foi a quantidade de 
respostas por dia, sendo que o primeiro houve 38 
respostas e em somente 01 dia não houve resposta.  
O dia, com 152 respostas, foi o que começou a 
aparecer a chamada para resposta no início do site do 
CAU/SC. 
Iniciou-se assim, a apresentação do anexo com a 
resposta de cada pessoa e os respectivos por quês. 
O coordenador Giovani sugeriu que a Comissão 
fizesse uma resposta coletiva que abrangesse todas 
as considerações negativas apresentadas que em sua 
maioria foram “informar que o dinheiro deveria ser 
melhor gasto em outros pontos como fiscalização” e 
observado pelo Coordenador Giovani que o valor do 
superávit financeiro deve ser investido em 
patrimônio e que não pode ser realocado para outras 
ações, e, por isso, que essas pessoas deveriam ter um 
retorno quanto às ponderações apresentadas, 
conforme Deliberação 13/2017, CTP/SC. 

 

4.3 
MATÉRIA Sugestão de ajustes do Termo de Referência 
FONTE/SOLICITANTE  



 

RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Decidiu-se que o Termo de Referência permanecerá 

inalterado. 
 

4.4 
MATÉRIA Análise da Minuta do Edital 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Item não debatido e será discutido na próxima 

reunião, após aprovação pelo Plenária do Termo de 
Referência. 

 
5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 15:19 do dia 08 de setembro de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião da Comissão Temporária de Patrimônio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 08 de setembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Giovani Bonetti 
Coordenador  

  Edson de Lima 
Membro  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Alexandre Junckes 
Jacques 
Assessor  

 Gabriela Vieira Rodrigues 
Secretária  


