
 

 

Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC 
 
Dia treze de dezembro de dois mil e treze, às onze horas e vinte minutos, se reuniu o 1 
Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o Presidente Ronaldo de 2 
Lima, o Vice Presidente Cezar Ciarini e a Diretora Administrativa Sônia Roese, e 3 
verificado o quórum, o Presidente iniciou a reunião apresentando o calendário de 4 
reuniões do ano de dois mil e catorze do CAU/SC. Com as datas ajustadas, os dias de 5 
plenária ordinária definidos são: dezessete de janeiro, catorze de fevereiro, catorze de 6 
março, dezessete de abril, dezesseis de maio, treze de junho, onze de julho, oito de 7 
agosto, doze de setembro, dez de outubro, catorze de novembro e doze de dezembro. 8 
Em seguida, falou da sugestão do vice-presidente, de um novo formato para as 9 
plenárias. O Conselheiro Ciarini salientou que normalmente falta tempo nas reuniões, 10 
sugerindo um horário pré-plenária, dividido em intercâmbio de informações e relato 11 
das comissões no primeiro momento, seguido da plenária oficial. Sugeriu um relato 12 
informal, com os encaminhamentos das comissões para votação as catorze às 13 
dezessete horas. Cada comissão permanente teria espaço de trinta minutos para seus 14 
relatos, e a hora restante seria dividida entre as comissões especiais. Em seguida um 15 
intervalo de trinta minutos, e num segundo momento a plenária é aberta oficialmente, 16 
com os relatos do Presidente, Diretores, os encaminhamentos e as votações, até às 17 
dezenove horas. Mantém-se nas quintas feiras, véspera de plenária, e nas sextas-feiras 18 
pela manhã as reuniões das comissões e diretoria. O Presidente sugeriu um teste do 19 
modelo na plenária de janeiro, sugerindo também um cronômetro para limitar o tempo 20 
das manifestações.  Quanto à UNIMED, o Presidente falou que não houve avanços, que a 21 
empresa ainda não retornou com uma nova proposta, conforme solicitado. O 22 
Presidente explicou que assinou em conjunto com outras três entidades, a Cartas dos 23 
Arquitetos, referente ao Plano Diretor Participativo de Florianópolis, que é um 24 
documento que relata as críticas, que assim são lançadas para a sociedade, indicando 25 
que não há condições para avaliação do plano. Sugeriu parceria com o CREA/SC e 26 
OAB/SC, para maior força e segurança dos trabalhos do grupo, formando uma 27 
comissão, responsável por desenvolver uma linha de pensamento do Conselho sobre o 28 
tema.  O vice-presidente falou sobre a questão da fiscalização compartilhada, uma vez 29 
que todos os profissionais desejam ter um posto de atendimento do CAU/SC em sua 30 
cidade. Falou sobre o manual dos procedimentos de fiscalização do CAU/SC, elogiando 31 
o trabalho realizado pelas fiscais, lembrando que o manual foi construído em cima de 32 
normas, não com base em documentos de outros estados. Salientou a inclusão do artigo 33 
282 e sugeriu uma reunião extraordinária para discutir sobre manual, servindo 34 
também como uma capacitação aos conselheiros. O Presidente relatou que tem 35 
recebido contribuições de outros estados, sobre fiscalização, e repassado ao Vice-36 
Presidente. Citou o aplicativo denúncias para celulares e tablets, criado pelo CAU/MG. 37 
O Vice-presidente explicou que para o uso do aplicativo em outros estados, existe um 38 
custo, apoiando o investimento..  Solicitou encaminhamento para plenária da 39 
aprovação do manual de fiscalização. O Presidente fez um breve relato sobre as 40 
reuniões dos dias cinco, seis e sete de dezembro em Brasília. Explicou sobre o centro de 41 
compartilhamento que, variando de acordo com o número de adesões dos estados, 42 
gera redução de custos para os Conselhos, como por exemplo, custos do SICCAU, da 43 



 

ouvidoria e do atendimento. Relatou que na Comissão de Governança do CAU/BR, 44 
presidentes de CAUs de diferentes portes foram selecionados, representando cada 45 
nível, e sugerindo opções de escolhas para o compartilhamento. Relatou que no dia 46 
sete houve a finalização dos trabalhos sobre planejamento estratégico, que originou 47 
um mapa do planejamento, que deve ser ajustado às especificidades de cada estado, 48 
com a visita da empresa Symnetcs. Não havendo mais a tratar, o presidente declarou 49 
encerrada a reunião do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os 50 
presentes em todas as suas páginas e ao seu final, para que produza os efeitos legais. 51 
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