
 

 
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 
10 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, 
realizada em 10 de agosto de 2012, na 
Sede da ESAG - Av. Madre Benvenuta, 
2037 - Itacorubi - Florianópolis - SC  

 
Às quatorze horas e trinta minutos (14:30), do dia dez de agosto de dois mil e doze 1 

(10/08/2012), na Sede da ESAG - Av. Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis - 2 

SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 3 

CAU/SC em sessão Plenária ordinária nº  dez (10). Presentes os senhores Conselheiros 4 

Estaduais Arquitetos e Urbanistas: RONALDO DE LIMA, GIOVANI BONETTI, ADEMIR 5 

BOGONI, SÔNIA SUZETE ROESE, MAYCON LUIZ DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, 6 

CEZAR FRANCISCO CIARINI, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, JORGE RAINESKI os 7 

Conselheiros Suplentes: JOSÉ PEDRO SEMMER, DANIEL RODRIGUES DA SILVA, TAIANA 8 

POLLI, LEONARDO HENRIQUE DANTAS, CIDE ALFREDO FONTANA e GLICÉRIO JUNIOR 9 

WEBER. Ainda estavam presentes: o Conselheiro Federal NELSON SARAIVA DA SILVA, o 10 

Diretor Geral JOÃO EDMUNDO BOHN NETO, a Gerente do Departamento Administrativo 11 

SILVANA PASSOLD, a Gerente do Departamento Financeiro FERNANDA MARIA PIRES e a 12 

representante da Assessoria Contábil  ROSELI ENI MILITZ. A sessão foi aberta pelo 13 

Presidente do CAU/SC Arquiteto RONALDO DE LIMA, que comentou a princípio a ausência 14 

do Conselheiro Federal Roberto Simon, por conta de problemas de saúde. Em seguida 15 

apresentou a pauta da plenária composta pela aprovação das atas das reuniões 16 

plenárias dos dias onze de abril (11/04) dezesseis de junho (16/06) e treze de julho 17 

(13/07), todas do ano de dois mil e doze (2012); relato do Presidente, comunicado dos 18 

Diretores Administrativo e Financeiro; relato das Comissões, aprovação e votação dos 19 

planos de ação para o exercício de dois mil e doze (2012); reformulação orçamentária do 20 

mesmo ano; manifestação dos Conselheiros e as propostas de pauta para a próxima 21 

plenária. Tendo a pauta do dia aprovada, foi iniciada a aprovação das atas das 22 

reuniões anteriores. O Conselheiro Jorge Raineski informa que não recebeu as atas de 23 

junho e julho e o Conselheiro Ciarini apontou que a mensagem foi enviada para endereço 24 

que não acessa. O Conselheiro Marcos Jobim sugere que seja feito sempre um check-list 25 

da gerência para confirmação de recebimento dos documentos por parte dos 26 

Conselheiros. Constatados erros nos endereços de alguns Conselheiros o e-mails de todos 27 

os membros do Conselho presentes foram atualizados. A Conselheira Sonia Roese destaca 28 

que a ata de julho foi feita por uma nova empresa, que entrega a degravação em 29 

conjunto com a ata resumida, e sugere que este serviço continue sendo feito posto que 30 

facilita à todos os Conselheiros que não precisam rever o texto inteiro da degravação da 31 

Plenária, mas sugere que seja enviada a transcrição junto com a Ata resumida e que seja 32 

feito um ‘mail list’ para o envio a todos Conselheiros e Suplentes, com confirmação de 33 

recebimento. O Conselheiro Maycon informa que na ata de julho não há a citação de que 34 

ele ficou no lugar de Ademir Bogoni como membro da Comissão de Ética. A Conselheira 35 

Farida Milany de Mira também pede que seja incluída sua fala sobre a criação de um 36 

grupo de trabalho para verificar o estudo e a implantação da lei 11.888/2008 (onze mil, 37 

oitocentos e oitenta e oito do ano de dois mil e oito), tema para a próxima plenária. O 38 

Presidente Ronaldo de Lima encaminha a aprovação da ata com esses dois pedidos de 39 

inclusão. As atas de maio, junho e julho são aprovadas; as duas (2) últimas com 40 

manifestação contrária do conselheiro Jorge Raineski que declara não ter recebido as atas 41 

em tempo regimentalmente necessário para apreciação. Desta forma, a ata de maio foi 42 

aprovada por maioria com abstenção do Conselheiro Ciarini; a Ata de junho foi 43 

aprovada por maioria com abstenção dos Conselheiros Farida e Ciarini, alem do  44 



 

 
 
voto contrario do Conselheiro Jorge; a ata de julho foi aprovada por maioria 45 

com abstenção do Conselheiro Ciarini e voto contrário do Conselheiro Jorge. 46 

Em seguida fez-se o relato do Presidente. Ronaldo de Lima leu algumas das 47 

correspondências recebidas pelo CAU/SC, como: ofício da prefeitura de Florianópolis 48 

com minuta do termo de cooperação para protótipo de fiscalização na cidade; ofício ao 49 

CREA sobre devolução de processos de registros de custos técnicos; convite para 50 

formatura na FURB; ofício ao CAU/BR solicitando doação de equipamentos; convite para o 51 

primeiro encontro do CAU-DF; ofício do Ministério Público solicitando inclusão da 52 

exigência de acessibilidade nos projetos dos arquitetos – que já existe na RRT; convite 53 

para encontro nacional do Sindicato de Arquitetos e Urbanistas e 8º (oitavo) Seminário 54 

Nacional de assistência técnica em Curitiba; convite do Secretário do Estado de 55 

planejamento para o 2º (segundo) Seminário Técnico de planejamento de mobilidade 56 

urbana. O Conselheiro Maicon da Silva completa o relato lembrando que também 57 

encaminhou convite para formatura da Unisul de Tubarão. Ronaldo de Lima relata sobre o 58 

evento Seminário CAU em Jaraguá do Sul e a audiência com a prefeita Cecília Konell, que 59 

resultou em mais uma inscrição para o convênio de compartilhamento de dados nos 60 

moldes do que está sendo feito em Florianópolis; o que se repetiu no dia seguinte na 61 

Prefeitura de Joinville com o prefeito Carlito Merss, o Presidente do IPPUJ Instituto de 62 

Planejamento da cidade, o arquiteto Vladimir e, conforme lembrado por Marcos Jobim, o 63 

coordenador de curso da universidade SOCIESC, em que há planos de apoiar os projetos 64 

com os alunos. Em seguida o Presidente Ronaldo de Lima destacou os seminários 65 

realizados: em Jaraguá e Joinville, dias vinte e seis (26) e vinte e sete (27); que 66 

cumpriram o propósito estabelecido realizando importantes contatos e consultas dos 67 

arquitetos; o segundo fórum de presidentes, em que se definiu a importância de repassar 68 

ao CAU BR todas as experiências e aspirações dos CAUs Estaduais e a troca de relatos 69 

entre os Presidentes de cada unidade da federação. No relato também figurou a plenária 70 

ampliada que aconteceu em Brasília, de onde o Presidente destacou a criação de um 71 

cargo para assessoria parlamentar e ouvidoria. Em seguida teve início o relato da 72 

Diretora Administrativa Sonia Roese que apresentou o novo formato do relato que 73 

será encaminhado mensalmente aos Conselheiros, antes da plenária, objetivando 74 

atualizar o status atual do Conselho no campo operacional, o relatório aponta a 75 

contratação de três (3) assistentes: administrativo, técnico, de finança e uma secretária. 76 

Também informa que está em fase de seleção de pessoal a contratação de advogado 77 

para o serviço de consultoria jurídica e de fiscal para serviço de fiscalização profissional. 78 

Está em estudo a contratação de serviço de digitalização de documentos e na área 79 

operacional a implantação dos sistemas online fornecidos pelo CAU/BR para 80 

uniformização do CAU/SC. Na sequência foi feito o relato do Diretor Financeiro Ademir 81 

Bogoni, que destacou a contratação de um assistente e a finalização de atualização do 82 

lançamento de todas as receitas e despesas no sistema contábil, que detalhou em 83 

seguida. O Conselheiro Marcos Jobim questionou possíveis melhoras nos valores de taxas 84 

de investimentos bancários e o Presidente Ronaldo de Lima esclareceu que o CAU/BR já 85 

fez negociação dessas taxas e são os melhores valores possíveis de aplicação. Ainda o 86 

Presidente ressaltou a sugestão do Conselheiro Vice Presidente Giovani Bonetti de que os 87 

relatórios e relatos passem a ser enviados antecipadamente para poupar tempo nas 88 

plenárias. O Conselheiro Cesar Francisco Ciarini sugere a publicação das atas e relatórios 89 

no site da entidade em formato PDF, e o Presidente Ronaldo de Lima sugere que a o 90 

envio dos mesmos seja solicitado pelos interessados para que haja um comprometimento 91 

de quem está em busca da informação. O assunto será discutido posteriormente, 92 

inclusive a fim de atender a lei da transparência. Em seguida no Diretor Geral João 93 

apresenta proposta feita pela empresa de comunicação para que todos os Conselheiros e  94 



 

 
 
funcionários do CAU/SC tenham uma idéia de como são feitas as relações com a mídia, e 95 

para tal será feito um seminário dividido em três módulos, explanando-os. O relato das 96 

Comissões teve início com a Comissão de Exercício Profissional onde foram destacadas 97 

as competências de Arquiteto Urbanistas sobre atividades com projetos de para raios que 98 

será encaminhado à plenária para conhecimento e manifestações para posicionamento 99 

junto ao CAU/BR. A Comissão de Atos Administrativos não fez relato por não ter feito 100 

reunião. O Conselheiro Giovani Bonetti solicita e questiona possibilidade de que seja 101 

nomeado um suplente para coordenador da comissão, pois por conta de ausência do 102 

coordenador nomeado, já estão dois meses sem contas aprovadas, questão que ficou 103 

pendente a ser discutida. Foi esclarecido que já existe a figura do coordenador adjunto 104 

para este fim. A Coordenadora da Comissão de Ética Fárida Mirany de Mira discorreu 105 

sobre a reunião realizada em que receberam a lista de processos disciplinares oriundos do 106 

CREA, alteraram o plano de trabalho e discutiram o regimento interno; também foi 107 

discutida a Resolução 25 (vinte e cinco) do CAU/BR que trata da migração dos processos 108 

éticos do antigo Conselho para o atual. Em seguida, o Presidente Ronaldo de Lima 109 

anunciou uma pausa de quinze (15) minutos para um coffee break. No retorno foi 110 

apresentado o plano de ação das Comissões de Ética, Contas e Atos Administrativos, 111 

Ensino e Exercício Profissional com os respectivos valores para aprovação no orçamento 112 

do exercício de dois mil e doze (2012). João e Fernanda esclareceram os pontos gerais do 113 

plano de ação, bem como chegaram aos valores e a necessidade de trabalhar com a 114 

verba disponível do CAU/SC estipulada pelo CAU/BR. Ao longo da explanação foram feitos 115 

alguns questionamentos como o custo das carteirinhas dos membros do CAU/SC e a 116 

execução do evento colégio de Presidente. O Conselheiro Federal Nelson Saraiva da Silva 117 

questiona a existência de ações, entre todas as apresentadas, que pretendam aproximar 118 

os Arquitetos e construir uma contrapartida social efetiva que valorize o CAU perante a 119 

sociedade. Marcos Jobim esclarece que a dúvida talvez se dê pela falta de detalhamento 120 

das ações e destaca a Conferência de Arquitetos, o Encontro Anual de Arquitetos e o 121 

prêmio Opera Prima como principais destaques sociais do CAU/SC, visando atender esta 122 

demanda. A Conselheira Fárida também ressalta que a Comissão de Ética tem proposta 123 

de fazer um Seminário para discussão com a sociedade, os profissionais da área e 124 

estudantes sobre relacionamentos éticos. O plano de ação e o orçamento para 2012 125 

do CAU/SC foram  aprovados por unanimidade. O Conselheiro Jorge Raineski alerta 126 

que até trinta e um de outubro (31/10/2012) já será necessário aprovar o orçamento da 127 

entidade para o ano de dois mil e treze. Fernanda sugere que na próxima reunião das 128 

Comissões já comecem a discussão sobre o assunto. Em seguida foi feito a manifestação 129 

dos Conselheiros. O primeiro deles a se manifestar, Jorge Raineski, sugeriu a discussão e 130 

a solicitação de envio ao CAU/BR de um ofício sobre a decisão de que os Arquitetos não 131 

poderão mais ficar responsáveis por projetos com para raios, destacou a desqualificação 132 

da profissão e a necessidade de revisão. O Conselheiro Cesar Francisco Ciarini manifestou 133 

um assunto seguidamente debatido que é a criação de uma apresentação oficial do 134 

CAU/SC que poderia ser publicada no site em formato PDF ou Power Point. Giovani 135 

Bonetti declarou a necessidade da criação de uma nova forma de comunicação para 136 

substituir a forma pouco atrativa dos informes do CAU/SC e em seguida João relatou que 137 

está sendo feito um novo molde de divulgação institucional da entidade. O Presidente 138 

Ronaldo de Lima complementa dizendo que já está disponível um novo formato de site 139 

inclusive com permissão do CAU/BR para todos os CAUs/UF. A conselheira Sonia retoma o 140 

assunto dos processos de ética e solicita que uma providência seja tomada para que os 141 

mesmos não sejam expostos e ou manipulados, pois se tratam de documentos sigilosos, 142 

e sugere a aquisição de um armário fechado à chave. Após estes relatos, o Presidente 143 

Ronaldo de Lima agradece aos Conselheiros presentes e a todos os envolvidos no CAU/SC  144 



 

 
 
sobre o sucesso que a entidade vem adquirindo e ressalta a importância do trabalho em 145 

equipe e ajuda mútua. A Conselheira Sonia questiona novamente sobre o Colégio de 146 

Presidentes e a verba destinada para tal, se existe um valor que o Presidente possa 147 

dispor sem comunicar o Diretor Financeiro. O Conselheiro Ademir Bogoni disse que acha 148 

que os gastos devem ser suportados pelo CAU/BR, mas que está buscando informações 149 

sobre tal. O Conselheiro Jorge Raineski ressalta a importância da transparência e lealdade 150 

nas ações do CAU/SC e sugere inclusive que seja feita uma transmissão online das 151 

plenárias. Em seguida é discutida pela Conselheira Farida a necessidade de apresentação 152 

e votação dos planos de ação. Em seu relato o Conselheiro Federal Nelson Saraiva contou 153 

sobre sua atuação no evento “Rio +20”, e disponibilizou folders e catálogos para os 154 

Conselheiros. Dando continuidade, a Conselheira Sonia retorna ao questionamento da 155 

Conselheira Farida sobre a questão da necessidade de votação do plano de ação e das 156 

reuniões extraordinárias, e fica estabelecido segundo Regimento Interno do CAU/SC que 157 

não há necessidade de votação e aprovação dos planos de ação das Comissões; fica o 158 

entendimento que será feito envio através de e-mails para todos os Conselheiros para 159 

que não se perca muito tempo apresentando cada item já discutido anteriormente. 160 

Conselheira Fárida levanta novamente a questão sobre o curso de capacitação em ética 161 

para todos os Conselheiros, dia 14, das 9 às 12h. Antes do encerramento, Conselheira 162 

Taiana convidou a todos para uma degustação de vinho e jantar a ser realizado no dia 163 

vinte e três de agosto (23/08/2012), no IAB Núcleo Litoral Norte. Ao se aproximar as 19 164 

(dezenove) horas, sem mais propostas de pauta e relatos, além do encaminhamento de 165 

mídia solicitado no início da plenária, o Presidente Ronaldo de Lima declarou encerrada a 166 

sessão plenária ordinária de número dez, do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina. 167 

Para constar, eu, Sonia Suzete Roese, lavrei a presente Ata que será rubricada por mim, 168 

em todas as suas páginas e ao final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo Lima 169 

para que reproduza os efeitos legais. 170 

 
 
 

Ronaldo de Lima 
Presidente 
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Diretora Administrativa 

 


