
 

 

 
Ata da Reunião Ampliada do Conselho Diretor do CAU/SC – 21/08/2015 

 
Dia vinte e um de agosto de dois mil e quinze, às dez horas, reuniu-se o Conselho Diretor 1 
do CAU/SC, na sua sede, em Reunião Ampliada. Estando presentes o Presidente Luiz 2 
Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos 3 
Alberto Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, a 4 
Coordenadora da CEF, Conselheira Kátia Cristina Lopes de Paula, a Coordenadora 5 
Adjunta da CTC, Arquiteta e Urbanista Waleska Cristina Standke, o Coordenador da CTP, 6 
Arquiteto e Urbanista Edson de Lima, a Coordenadora da CED, Conselheira Silvia Ribeiro 7 
Lenzi, o Coordenador da CEP, Conselheiro Norberto Zaniboni, o Gerente Geral Jaime 8 
Teixeira Chaves, o Assessor Especial Ricardo de Freitas, e o Gerente Financeiro Filipe 9 
Lima Rockenbach. O Presidente verificou o quórum e iniciou a reunião. Foram 10 
apresentados pelos Coordenadores de comissão, o status e definições sobre os projetos 11 
de dois mil e quinze aprovados na Reprogramação Orçamentária. O Gerente Jaime expôs 12 
os projetos da CCAA: “Implementar Gestão Estratégica” com valor aprovado em R$ 13 
67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), e “Edital de Patrocínio, que será 14 
relançado, aprovado no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). O Vice-15 
Presidente Giovani, membro da CEP,  apresentou o Projeto “Gestão de Arquitetura, 16 
Fiscalização e SICCAU”, com valor aprovado em R$ 73.184,09 (setenta e três mil, cento e 17 
oitenta e quatro reais e nove centavos), enfatizando que foi firmada com o SEBRAE a 18 
realização de seis oficinas práticas de conteúdo para Arquitetos, a serem realizadas em 19 
Florianópolis, com previsão para a segunda quinzena de outubro ou início de novembro. 20 
Informou também sobre a estrutura física e como seria feita a distribuição dos 21 
funcionários da GERTEC na nova sala locada pelo CAU/SC no piso térreo da sede do 22 
Conselho, a qual foi aprovada a destinação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 23 
reais), decorrentes do projeto “Atendimento Técnico Qualificado”. Expôs também o 24 
projeto da Presidência: “Semanas da Arquitetura e Urbanismo das Escolas, Palestras para 25 
Formandos e Biometria” com valor aprovado em R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 26 
quinhentos reais), destacando que o Conselho estava dando andamento aos trabalhos 27 
nas Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. A Conselheira 28 
Silvia apresentou os projetos da CED, denominados: “Reuniões da CED/CEAU: "Ética, 29 
Salário Mínimo e Tabela de Honorários", destinado ao Grupo de Trabalho, com valor 30 
aprovado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e “Seminário Regional CED Sul”, que 31 
ocorrerá no mês de novembro, em Florianópolis, com valor aprovado em R$ 5.010,00 32 
(cinco mil  e dez reais), que serão destinados para as despesas não previstas. A 33 
Conselheira Silvia, na condição de Coordenadora Adjunta da CTPU, expôs os projetos da 34 
comissão: “Desenvolvimento de Conteúdo”, para um ou dois eventos regionais, com valor 35 
aprovado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O Arquiteto Edson de Lima, 36 
coordenador da CTP,  relatou que a comissão estava trabalhando com três frentes que 37 
auxiliariam a definir de qual forma se visibilizaria a aquisição do imóvel para a nova sede 38 
do CAU/SC: cessão de imóvel tombado, compra de terreno ou concurso público, e  39 
mencionou que a CTP faria ranqueamento para auxiliar na escolha. Enfatizou também 40 
que já haviam sido dadas negativas do Estado e Município quanto à cessão de imóvel.  O 41 
Presidente Luiz Alberto ressaltou que o imóvel deveria, acima de tudo, suprir as 42 
necessidades do Conselho. O Conselheiro Leonardo Dantas, Coordenador Adjunto da 43 
CEF, em virtude de a Conselheira Kátia estar ausente no momento, apresentou os 44 
projetos da comissão: “Encontro Anual - Oxigenar Ensino”, com valor aprovado em R$ 45 
80.000,00 (oitenta mil reais), ressaltando que a CEF estava construindo um modelo 46 
desse Encontro, e verificando qual seria o tipo de participante indicado ao evento. Expôs 47 
também o projeto “Premiação TCC”, com valor aprovado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 48 
reais), afirmando que a comissão pretendia rever seu formato. A Arquiteta Waleska, 49 
Coordenadora Adjunta da CTC, apresentou o projeto da comissão: “Divulgação 50 
Institucional”, com valor aprovado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 51 
Informou sobre a renovação do contrato com a empresa off-line 9 mm, com a Assessoria 52 



 

 

de Comunicação, empresa Letra Editorial, e que a CTC estaria buscando a contratação de 53 
agência online, que seria responsável por trabalhar com INTRANET. O Vice-Presidente 54 
Giovani disse que a comunicação do CAU deve “chegar” ao Arquiteto, e que o conteúdo 55 
deveria ser mais qualificado, mencionando que isso ocorria devido a grande demanda de 56 
trabalho da Assessoria de Comunicação. O Presidente Luiz Alberto destacou que todas as 57 
ações de comunicação estão proporcionando uma capilaridade ao Conselho em Santa 58 
Catarina. A Coordenadora Adjunta Waleska falou que o valor a ser utilizado com o 59 
projeto ultrapassaria os R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Foi sugerida a 60 
disponibilização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) adicionais ao valor total 61 
disponibilizado ao projeto. O Gerente Jaime sugeriu que, na próxima rubrica, do ano de 62 
dois mil e dezesseis, fossem discriminados agência e serviço. Com relação aos projetos 63 
previstos para dois mil e dezesseis, foi sugerido que, para o Projeto “Gestão de 64 
Arquitetura, Fiscalização (SEBRAE)”, da CEP, fosse concedido o valor de R$ 90.000,00 65 
(noventa mil reais), o equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada uma das 66 
seis oficinas práticas de conteúdo para Arquitetos. Ao outro projeto da comissão: 67 
“Encontro/Congresso- Exercício Profissional” foi sugerida a concessão de R$ 80.000,00 68 
(oitenta mil reais), e ao projeto denominado “Seminário Estadual – Fiscalização”, o qual a 69 
inserção foi sugerida pelo Vice-Presidente Giovani, membro da CEP, foi proposta a 70 
concessão de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No que se refere aos projetos da CEF, foi 71 
sugerida a inserção do projeto “Encontro Anual de Coordenadores”, com o valor de R$ 72 
40.000,00 (quarenta mil reais), e para “Premiação Acadêmica”, o valor de R$ 50.000,00 73 
(cinquenta mil reais). No tocante aos projetos da CTC, foi proposta a concessão de R$ 74 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao projeto “Divulgação Institucional” e R$ 75 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) à “Assessoria de Comunicação”. Foi sugerida a 76 
manutenção do projeto “Desenvolvimento de Conteúdo da CTPU” com destinação de R$ 77 
40.000,00 (quarenta mil reais). Com relação aos projetos previstos para a CED, foi 78 
sugerido que, para o Projeto “Encontros Regionais CED”, inserido no lugar de Seminário 79 
Regional CED Sul, fosse concedido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aos outros 80 
projetos da comissão: “Conteúdo de Folheteria” e “Capacitação sobre Conciliação e 81 
Mediação dos Membros da CED” foi proposta a concessão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 82 
a cada um. Os projetos da CCAA foram mantidos inalterados em relação aos de dois mil e 83 
quinze em nome e valores: “Implementar Gestão Estratégica” no valor de R$67.200,00 84 
(sessenta e sete mil e duzentos reais), e “Edital de Patrocínio, que será no valor de R$ 85 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). O Presidente Luiz Alberto solicitou para que fosse 86 
feita alteração na nomenclatura do projeto da Presidência: “Eventos Acadêmicos, 87 
Palestras para Formandos, Biometria e SICCAU” para “Eventos Institucionais, Palestras 88 
para Formandos, Biometria e SICCAU”, o qual teve sugerida a destinação de R$ 43.500,00 89 
(quarenta e três mil e quinhentos reais). O Gerente Jaime disse que muitos dos projetos 90 
de dois mil e dezesseis poderiam sofrer alguns ajustes ou serem excluídos e outros 91 
readequados, pois na próxima Reunião de Diretoria os Coordenadores de comissão 92 
discutiriam mais a respeito dos projetos e valores dos mesmos. Não houve discussão 93 
relativa à avaliação do uso dos e-mails corporativos dos Coordenadores. Não havendo 94 
mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Ampliada do Conselho 95 
Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes, para que produza os 96 
efeitos legais. 97 
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