
 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 28 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina, realizada em quatorze 
de fevereiro do ano de dois mil e catorze, 
na Sala de Plenária do Conselho Regional 
de Administração, em Florianópolis – SC. 

 
 

 Às catorze horas e quinze minutos do dia catorze de fevereiro de dois mil e catorze, na 1 
Sala de Comissões n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, 2 
reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 3 
CAU/SC, em Sessão Ordinária número vinte e oito. Presentes os senhores Conselheiros 4 
Estaduais Arquitetos e Urbanistas GIOVANI BONETTI, ADEMIR LUIZ BOGONI, SÔNIA 5 
SUZETE ROESE, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, JORGE PIAS RAINESKI e CEZAR 6 
FRANCISCO CIARINI, o suplente de Conselheiro MAYKON LUIZ DA SILVA, os 7 
funcionários do CAU/SC, o Diretor Geral MARCIO BITTENCOURT, os Advogados 8 
GUSTAVO S. SANTOS e CHARLES J. PERGORARO KERBER, a Assistente de Comissões 9 
ELIZIANE G. MENEGALI, a Assistente Administrativo CLAUDIA R. SOUZA. Como 10 
Convidados, a Assessora de Imprensa ANDRESSA DREHER e as Arquitetas e Urbanistas 11 
JANE PILOTTO e ROSANA M. CERVO. Ressalta-se a ausência justificada do Conselheiro 12 
DÉCIO GOMES GÓES. Após a verificação e constatação da existência de quórum, o 13 
Presidente do CAU/SC, Arquiteto e Urbanista RONALDO DE LIMA, agradeceu a 14 
presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e prestar atenção na 15 
utilização dos microfones, evitando interferências. Em seguida apresentou pauta da 16 
reunião, solicitando a inclusão dos itens Apresentação e homologação dos nomes 17 
para os cargos da Ouvidoria e Assessoria Especial; Aprovação de agendamento de 18 
reunião de Alinhamento do planejamento estratégico com todos os Conselheiros 19 
no dia 14 de Março. O Conselheiro Giovani Bonetti solicitou exclusão do item, 20 
Aprovação da minuta de portaria para estabelecer critérios de avaliação e mérito para 21 
reconhecimento de profissionais de arquitetura e entidades de classe; Além disso, foi 22 
incluído na pauta por solicitação do Coordenador da Comissão de Contas e Atos 23 
Administrativos, Conselheiro André, os itens: Alteração e aditamento no PCCS; 24 
Elaboração de minuta de contrato que regulamenta a contratação de cargos 25 
comissionados; Envio de Ofício ao CAU/BR solicitando detalhamento de custo da 26 
Ouvidoria e Atendimento Nacional; Aprovação das alterações do Regimento 27 
Interno; Homologação do nome de palestrante para o EREA Sul. O Conselheiro 28 
Raineski solicitou a inclusão do item Homologação da finalização dos trabalhos do 29 
Congresso Estadual 2013. A pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida a ata da 30 
vigésima sétima reunião plenária foi aprovada, com a abstenção dos Conselheiros 31 
André, Fárida, Sônia e Maykon. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E 32 
RECEBIDAS, Não foram citadas. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente 33 
iniciou destacando a reunião realizada no IAB/SC que tratou da redução da proposta do 34 
programa de benefícios apresentada anteriormente pelo Fundo de Assistência Social 35 
dos Arquitetos e Urbanistas (FUNSAU), para o Plano de saúde aos Arquitetos e 36 
Urbanistas de Santa Catarina. Destacou a necessidade de Deliberação Plenária para 37 
divulgação e apoio institucional ao IAB/SC na contratação do Plano de saúde através do 38 
FUNSAU, isentando o CAU/SC dessa relação. Relatou reunião de aproximação 39 
institucional com Chefe da Casa Civil, Nelson Serpa e o Secretário do Planejamento do 40 
Estado, Murilo Xavier Flores. Reunião com a Secretaria de Cultura e a Fundação Franklin 41 
Cascaes. Fórum dos Presidentes e reunião Plenária ampliada do CAU/BR, que 42 



 

 

precederam a reunião de planejamento do CAU na esfera nacional, com temática 43 
principal a questão do compartilhamento e a contribuição dos Estados no Fundo de 44 
Apoio. Ressaltou que houve remodelagem na forma de atuação da Comissão Gestora da 45 
Rede Compartilhamento, com maior representação dos Presidentes dos CAU/UFs, 46 
passando a chamar de Colegiado. O Conselheiro Raineski manifestou-se preocupado 47 
com o aumento dos recursos repassados ao CAU/BR. O Presidente comunicou que nos 48 
dias vinte e cinco e vinte e seis de março o CAU/SC receberá o Consultor da Symnetics e 49 
a Chefe de Gabinete da Presidência do CAU/BR, para tratar dos desdobramentos do 50 
Planejamento Estratégico. No item 4. Relato dos Diretores, No relato da Diretora 51 
Administrativa, a Diretora Sônia apresentou o relatório administrativo, destacando a 52 
seleção de currículos para o estagiário do curso de Direito; a recomendação da 53 
Delegacia Regional do Trabalho na aplicação do Plano de Cargos e Salários, a partir da 54 
homologação do PCCS no quadro atual de funcionários. O Conselheiro Giovani 55 
complementou que o CAU/SC fez uma consulta informal sobre o assunto, mas é preciso 56 
esperar que a Delegacia Regional do Trabalho posicione-se oficialmente sobre o 57 
assunto. O Conselheiro Giovani comentou sobre os questionamentos dos atuais 58 
funcionários de cargos de livre provimento e comissão que deverão ser enquadrados no 59 
PCCS. A Diretora Sônia relatou as discussões sobre forma de demissão e rescisão do 60 
funcionário, João Edmundo e sobre a contratação do estagiário de Administração 61 
Vinicius. Na Gestão de contratos, a Diretora Sônia posicionou-se contrária as pendências 62 
do contrato com o IAB/SC, contratado para Coordenar o Congresso Estadual de 63 
Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina. Foi realizado o aditamento no valor de sete 64 
mil reais com a empresa Atelier Arquitetura, para adequação do projeto da sede do 65 
CAU/SC. Contratação da Pvblica, para prestar serviços de consultoria para o 66 
mapeamento de processos, indicadores de desempenho, redesenho dos processos e 67 
operação assistida visando a Gestão do Atendimento do CAU/SC. Relatou a entrega de 68 
trinta e duas cadeiras, pela empresa Giroflex. Explanou as dificuldades na negociação no 69 
Processo de implantação da DDR - Double-Data-Rate e internet dedicada. A conclusão 70 
da contratação da empresa Dzigual Gonelli para prestar serviços de criação do 71 
aplicativo e sua embalagem e a embalagem do livro, visando à entrega aos formandos de 72 
Arquitetura e Urbanismo nas próximas formaturas. Referente ao aluguel da sede do 73 
CAU/SC informou que houve a inclusão de novo locatário RK PARTICIPAÇÕES LTDA, e 74 
reajuste automático do contrato anterior, conforme IGPM - Índice Geral de Preços do 75 
Mercado. No relato do Diretor Financeiro, Conselheiro Bogoni apresentou relatório 76 
citando que a receita do janeiro passou a ser de quatrocentos e sessenta e quatro mil e 77 
duzentos e noventa reais, houve um aumento de cinquenta e oito por cento, nas receitas 78 
de dezembro para janeiro. Citou que nos primeiros dias do mês de fevereiro o caixa 79 
totalizava quinhentos e quarenta e quatro mil cento e vinte quatro reais, mais de 80 
catorze por cento que no mês de janeiro. Citou que projeção total até o final do mês de 81 
fevereiro será de aproximadamente oitocentos mil reais, em função das anuidades, 82 
pessoas físicas e jurídicas, complementado pelo serviço de recolhimento de RRT e 83 
certidões. As despesas do mês de janeiro passaram a ser de cento e noventa e cinco mil 84 
setecentos e setenta e oito reais. Lembrou que existem despesas liquidadas no mês de 85 
dezembro no valor de cento e cinquenta mil e quinhentos reais a serem pagas no 86 
exercício do mês de janeiro, fevereiro e março. 5. Relato das Comissões, No relato da 87 
Comissão de Contas e Atos Administrativos, o Coordenador André, relatou que na 88 
reunião houve a aprovação sem ressalvas dos relatórios financeiro e administrativo, e 89 
da revisão orçamentária. O Coordenador informou que a Comissão discutiu os ajustes e 90 
aditamento no PCCS retirando a tabela salarial e inclusão de política dos cargos de livre 91 
provimento em comissão. Citou a elaboração de minuta de Portaria que regulamenta a 92 



 

 

contratação de cargos comissionados. O Conselheiro Giovani esclareceu que foi preciso 93 
o realinhamento do Plano de Cargos e Salários e criação de portaria para regulamentar 94 
a contratação cargos comissionados que não fazem parte do quadro de funcionários do 95 
CAU/SC. O Coordenador André disse que foi solicitado a elaboração e encaminhamento 96 
de ofício ao CAU/BR, solicitando o detalhamento dos custos da Ouvidoria e Atendimento 97 
Nacional, demonstrando a participação do CAU/SC nas despesas. Referente à 98 
homologação do nome do palestrante para o EREA Sul, o Coordenador relembrou que, 99 
no ano passado, foi solicitado e aprovado em Plenária a ajuda de custo para pagamento 100 
da passagem aérea do Palestrante para o EREA/SUL. O Coordenador informou que a 101 
Comissão recebeu e analisou a lista dos palestrantes indicados e optou pela escolha do 102 
Palestrante Eudes Raoni de João Pessoa/PB. O Coordenador informou que as alterações 103 
do Regimento Interno do CAU/SC devem ser lidas e debatidas em Plenária. A 104 
Conselheira Fárida solicitou espaço para relatar sua participação na reunião do 105 
Conselho Estadual das Cidades. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, o 106 
Presidente disse que a melhor ocasião para a Conselheira Fárida relatar sua 107 
representação seria no momento do relato da Comissão de Ética, a qual faz parte. A 108 
conselheira iniciou informando o falecimento do Professor Jorge Wilheim, disse que foi 109 
uma grande perda para a Arquitetura e Urbanismo. Relatou sua participação na reunião 110 
do Conselho Estadual das Cidades no dia seis de fevereiro. Disse que a Comissão 111 
mostra-se preocupada com o andamento dos trabalhos. Relatou as dificuldades 112 
encontradas pela Comissão, devido à falta de apoio do Governo Federal. Manifestou a 113 
preocupação de todos os membros da Comissão, devido a uma minuta de proposta de 114 
Lei, apresentada pelo Governo Federal, com teor totalmente diferente dos Estatutos do 115 
Conselho Estadual das Cidades e das Metrópoles. A Conselheira Fárida solicitou que o 116 
assunto seja pautado para discussão na próxima Plenária. O Conselheiro Giovani 117 
lembrou que é necessária uma proposta de encaminhamento, um documento de 118 
manifesto, colocando a posição do Conselho Estadual das Cidades. Concluído 119 
comprometendo-se em divulgar a carta para os Conselheiros. O Conselheiro Raineski se 120 
mostrou contrário à forma de representação do CAU/SC. A Conselheira Sônia informou 121 
que foi dado andamento em vários processos, alguns com remessa ao Plenário. Disse 122 
que a orientação da Comissão na seleção de novos processos foi priorizar processos 123 
com prazo prescricional próximo. Foi discutido e aprovado o Planejamento de 2014, 124 
com pequenas adequações orçamentárias. Destacou a realização um Simpósio Estadual 125 
por videoconferência, agendada para o dia treze de agosto. Informou o envio de 126 
contribuições, sobre a questão de advertência reservada da CED/SC, ao Conselheiro 127 
Federal, para que o mesmo repasse as contribuições à Comissão de Ética do CAU/BR. 128 
Foi deliberado que o Advogado Charles Jacob Pegoraro Kerber acompanhe os 129 
conselheiros na I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, sendo as despesas 130 
subsidiadas pela verba da Comissão. No relato da Comissão de Ensino e Exercício 131 
Profissional, o Conselheiro Bogoni relatou a análise e aprovações de quatro 132 
interrupções de registro, cinco cancelamentos, doze RRT’s extemporâneo. Informou que 133 
as denúncias foram analisadas e encaminhadas para execução da fiscalização, conforme 134 
cada deliberação. Enfatizou a solicitação de RRT’s extemporâneo aprovada mediante 135 
registro das atividades de projeto arquitetônico com a quantidade em metro quadrado 136 
de uma unidade e da atividade de projeto arquitetônico com a quantidade de 137 
reprodução em unidades. O tema foi discutido e gerou questionamento pelos 138 
Conselheiros presentes na Plenária, os quais solicitaram o adensamento da questão por 139 
parte da Comissão.  A Comissão deliberou por adicionar o procedimento ao manual de 140 
fiscalização. Outra deliberação foi à contratação de estagiário para a Gerência Técnica. O 141 
Conselheiro Ciarini falou da importância da reunião estendida da CEEP, destacou as 142 



 

 

contribuições das entidades. Mencionou que foi possível coletar subsídios e elementos 143 
para constituir ações para construção do projeto de fiscalização. As ações a serem 144 
realizadas pela fiscalização são “orientação” e “educação”. Destacou o sombreamento; 145 
presença física; inteligência e a orientação compartilhada como pontos importantes 146 
para fiscalização. No relato da Comissão Especial de Patrimônio, o Conselheiro 147 
Ciarini relatou os principais temas abordados na Comissão, entre eles a Revisão do 148 
Projeto da Reforma do CAU/SC para atender o teto estipulado em Plenária. A busca do 149 
imóvel, destinado à instalação da sede definitiva do CAU/SC. O Conselheiro Jobim 150 
informou sua renúncia da Comissão de Patrimônio. No relato da Comissão Especial de 151 
Comunicação, o Conselheiro Jobim informou a pré-aprovação do aplicativo do CAU/SC 152 
e das embalagens dos brindes para formandos, que será entregue aos arquitetos recém-153 
formados. Aprovação do layout do informativo e do Site do CAU/SC. Informou sobre a 154 
reunião institucional com a Secretaria de Cultura e a Fundação Franklin Cascaes para 155 
tratativas de um Termo de Cooperação entre o CAU/SC e a Fundação, para propiciar 156 
ações na semana da arquitetura. Informou que a Comissão deliberou pela participação 157 
da Assessora de Comunicação Sara Caprário, no vigésimo Congresso Brasileiro de 158 
Arquitetos e primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, ambos a serem 159 
realizados entre os dias vinte e dois a vinte e seis de abril, na cidade de Fortaleza, a fim 160 
de trazer matérias sobre Congresso e resultados dos temas tratados na Conferência. No 161 
relato da Comissão para o Concurso Público, o Conselheiro Giovani disse que 162 
concurso está em uma fase judicial, solicitou que o Advogado Gustavo relatasse os 163 
encaminhamentos. O advogado informou que foi realizada interposição do recurso de 164 
apelação no mês de janeiro, porém não houve manifestação do recebimento. Da referida 165 
decisão abriu-se prazo para o CAU/SC interpor recurso de Agravo de Instrumento 166 
visando reformar a decisão e suspender os efeitos da sentença, efetivando a convocação 167 
dos candidatos aprovados.  No relato da Comissão Especial para o 168 
Acompanhamento do Plano Diretor de Florianópolis, o Presidente informou reunião 169 
estabelecida com Secretário do Planejamento, para recebimento do documento 170 
aprovado na Câmara. Falou que a Comissão seria complementada com suplência das 171 
respectivas entidades representantes. No relato da Comissão Especial de Preparação 172 
do Seminário das Cidades Democráticas e Metropolitanas do CAU/SC, o Presidente 173 
passou a palavra ao Coordenador eleito, Conselheiro Giovani Bonetti, que iniciou seu 174 
relato dizendo que a Comissão surgiu em um evento proposto pela OAB, CREA e CAU, 175 
ocorrido no Piauí, onde ele e Conselheiro Décio representaram o CAU/SC, e desse 176 
evento surgiu a proposta de que o Tema Cidades Democráticas e Metropolitanas fosse 177 
debatido no CAU/SC. Disse que a Comissão foi criada pela portaria que foi publicada 178 
somente em janeiro do corrente ano. Comentou sobre o projeto de Lei proposto pelo 179 
Governador do Estado de Santa Catarina, que atualmente está na Assembleia para 180 
votação, e que tem o mesmo tema. Disse que o Projeto de Lei trata de mobilidade entre 181 
os municípios, questões de infraestrutura, não sendo uma discussão apenas de cunho de 182 
planejamento. O Coordenador disse que deve haver contribuição e alinhamento do 183 
Conselho e de todas entidades envolvidas com questões metropolitanas. O Coordenador 184 
complementou dizendo que talvez, seja essa a oportunidade para que haja contribuições 185 
de todos os envolvidos, citou as contribuições sobre o Gerenciamento Costeiro, Projeto 186 
Orla, e uma infinidade de atividades que estão sendo feitas em paralelo, e que devem ser 187 
feitas de forma concentrada para que tenhamos um resultado final para isso. O 188 
Coordenador destacou que o CAU/SC precisa discutir o assunto, porque ao seu entender 189 
não vê que o documento proposto pelo Governador do Estado tenha alguma ilegalidade. 190 
Sugeriu inclusive que o CAU/SC fomentasse um debate com outras entidades para saber 191 
o que realmente dessem para as regiões metropolitanas, independente do proposto no 192 



 

 

Projeto de Lei.  O Conselheiro Ciarini comunicou sua saída antecipada da Plenária. O 193 
Conselheiro Jobim solicitou a inclusão do item Entidades de Classes, Profissionais e 194 
Instituições na Portaria de critérios de avaliação e mérito. Finalizados os relatos, o 195 
Presidente passou para o item 6. Apresentação e votação. No item A, Aprovação do 196 
Regimento Interno revisado, o Conselheiro Giovani Bonetti disse que a maioria das 197 
alterações solicitadas pelo CAU/BR são questões de semântica. Após revisão e discussão 198 
das contribuições do CAU/BR chegou-se a seguinte conclusão: Os artigos 4º, II; Art. 4º, § 199 
4, 5 e 6; Art. 12, parágrafo único; Art. 25, XVII, XXXVI; Art. 44, IV; Art. 57; Art. 58; Art. 69, 200 
XXIV, XXX; Art. 75; Art. 75, parágrafo único; Art. 88; Art. 108; Art. 111; Art. 128, X, XI, 201 
XIII, XIV, XV, 128, XII restaram com a redação original, conforme texto elaborado pelo 202 
CAU/SC. O Artigo 128 manteve integralmente o texto original do CAU/SC, porém seria 203 
retirada a palavra “deliberar”. Os artigos 2º, IV; Art. 3º, IX, XIX, XX; Art. 4º, II, “a”; Art. 7º; 204 
Art.8, parágrafo único; Art. 14, §2º; Art. 16, §3º; Art. 21; Art. 21, parágrafo único; Art. 22, 205 
V, XI, XIV; Art. 25, III, VIII, XIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXVIII, XL; Art. 40, V, 206 
“a”; Art. 44, IV; Art. 46; Art. 48, § 2º, 6º e 8º; Art. 52, II, III, IV; Art. 55 § 1º; Art. 59; Art. 207 
60; Art. 60, parágrafo único; Art. 61; Art. 68; Art. 69, VII, VIII, XXXI; Art. 70 § 1º e 3º; Art. 208 
71; Art. 76 § 1º e 3º; Art. 77, parágrafo único; Art. 82 § 1º e 3º; Art. 83, parágrafo único; 209 
Art. 91, I, X, XV; Art. 98; Art. 99; Art. 100; Art. 103; Art. 104; Art. 104, VI e VII; Art. 105; 210 
Art. 106; Art. 107; Art. 108; Art. 108, XII, XIII; Art. 109 §1º; Art. 110; Art. 110, parágrafo 211 
único; Art. 112; Art. 112, parágrafo único; Art. 114; Art. 115; Art. 116; Art. 116, VI; Art. 212 
117; Art. 118; Art. 119; Art. 121 §1º; Art. 122; Art. 123; Art. 124; Art. 126, X; Art. 128, IV, 213 
V, VI e VII; Art. 130, VII; Art. 131; Art. 132; Art. 151; Art. 158, acataram-se as 214 
considerações encaminhadas pelo CAU/BR. Restou aprovado pelo Plenário que os 215 
artigos Art. 64 §3º; Art. 69 (inclusão de incisos); Art. 102; Art. 133 terão sua redação 216 
questionada ao CAU/BR. Optou-se pela exclusão do Art. 144. Assim, o Conselheiro 217 
Giovani Bonetti ficou incumbido de dar os devidos prosseguimentos ao documento 218 
paras obter sua homologação perante o CAU/BR. No item B. Distribuição de processo 219 
Ético-Disciplinares, O Presidente com auxilio do Advogado Charles, realizou o sorteio 220 
aleatório dos processos éticos, foram distribuídos aos seguintes relatores: O processo 221 
6.06.578-8, ao Conselheiro Ademir Luiz Bogoni; o processo 6.09.198-3, ao Conselheiro 222 
Giovani Bonetti; o processo 6.07.074-2, ao Conselheiro Jorge Pias Raineski. Todos os 223 
processos foram retirados em carga por seus relatores, os quais assinaram a certidão de 224 
carga processual. O processo nº 6.08.178-5 foi distribuído ao Conselheiro André Luiz 225 
Serafim, o mesmo julgou-se impedido para relatar o referido processo. Assim processo 226 
nº 6.08.178-5 será redistribuído na próxima Plenária. No item C. Homologação dos 227 
nomes para Ouvidoria e Assessoria Especial, o Presidente apresentou o nome da 228 
Arquiteta e Urbanista Rosana Montagner Cervo para o cargo de Ouvidora. Encaminhada 229 
para votação, a contratação da Ouvidora foi aprovada por unanimidade. Para o cargo de 230 
Assessor Especial, o Presidente solicitou à Arquiteta e Urbanista Jane Pilotto 231 
apresentação de seu currículo ao Plenário. O Conselheiro Raineski disse que as 232 
indicações deveriam ser feitas no momento que o candidato não estivesse presente, 233 
devido à dificuldade de discutir na presença do indicado. A Conselheira Sônia falou que 234 
seria o momento para esclarecer sobre a demissão do Assessor Especial, João Edmundo. 235 
O Conselheiro Bogoni questionou a contratação de profissional para cada cargo. O 236 
Presidente disse que o acúmulo das funções prejudicou o andamento da Assessoria 237 
Especial e da Ouvidoria. O Conselheiro André disse que o cargo de Ouvidor seria único, 238 
aprovado em Plenário. O Conselheiro Giovani disse que o João Edmundo manteve o 239 
salário como Diretor Geral, na função de Assessor Especial e Ouvidor. Completou 240 
dizendo que é necessária a contratação de um funcionário para cada função. O 241 
Conselheiro Raineski falou que não se sente a vontade para aprovar nome da Arquiteta 242 



 

 

Jane para o cargo de Assessor Especial, solicitou indicação de outros nomes. O 243 
Presidente pediu contribuição dos Conselheiros presentes para analisarem o currículo 244 
da Arquiteta. Completou dizendo que na próxima Plenária apresentaria novamente 245 
nome da Arquiteta Jane, para o cargo. Devido ao adiantado da hora não puderam ser 246 
discutidos os itens D. Aprovação reunião de planejamento das 9h as 11h de março; 247 
E. Alteração e aditamento no PCCS; F. Elaboração de minuta de contrato que 248 
regulamenta a contratação de cargos comissionados; G. Envio de Ofício ao CAUBR 249 
solicitando detalhamento de custo da Ouvidoria e Atendimento Nacional; H. 250 
Homologação de nome de palestrante para o EREA Sul; I. Homologação da 251 
finalização dos trabalhos do Congresso Estadual 2013. Item 7. Manifestação dos 252 
Conselheiros Estaduais em assuntos de interesse do Plenário e item 8. Propostas 253 
de pauta para a próxima plenária. O Presidente Ronaldo de Lima desejou um bom 254 
retorno a todos e declarou encerrada a Vigésima Oitava Reunião Plenária do CAU/SC. 255 
Para constar, eu, Eliziane Galliani Menegali, Assistente Administrativo do CAU/SC, 256 
nomeada Secretária Ad hoc, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas 257 
páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo de Lima, para que 258 
reproduza os efeitos legais. 259 
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