
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 31 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina, realizada em dezesseis 
de maio do ano de dois mil e catorze, na 
Sala de Comissões n°01 da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
em Florianópolis – SC. 
 

 
 

Às catorze horas e vinte e cinco minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e catorze, na 1 
Sala de Comissões n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em 2 
Florianópolis – SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 3 
Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número trinta e um. Presente o Presidente do 4 
CAU/SC, Arquiteto e Urbanista RONALDO DE LIMA, os senhores Conselheiros Estaduais 5 
Arquitetos e Urbanistas GIOVANI BONETTI, DÉCIO GOMES GÓES, CEZAR FRANCISCO 6 
CIARINI, JORGE RAINESKI e ADEMIR BOGONI, o suplente de conselheiro e DANIEL 7 
RODRIGUES DA SILVA, o Arquiteto e Urbanista CIDE FONTANA, a Assessora de Imprensa 8 
ANDRESSA DREHER, os empregados do CAU/SC, Diretor Geral MÁRCIO BITTENCOURT, 9 
a Assessora Especial JANE PILOTTO, a ouvidora ROSANA CERVO, os Advogados 10 
GUSTAVO SOUZA SANTOS e CHARLES JACOB PERGORARO KERBER, a assistente 11 
financeiro MIRIAM DREYER, a Secretária TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e a 12 
Assistente de Comissões ELIZIANE GALLIANI. Ressalta-se a ausência justificada dos 13 
Conselheiros SÔNIA SUZETE ROESE, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ SERAFIM, 14 
TAIANA POLLI, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, RENEE GONÇALVES e LEONARDO 15 
HENRIQUE DANTAS. Após a verificação e constatação da existência de quórum, o 16 
Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e 17 
de se identificarem antes de qualquer contribuição. Em seguida apresentou a pauta da 18 
reunião e solicitou inclusão no item 6. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, do item F. Portaria 19 
normativa que regulamenta a concessão de ressarcimento, G. Portaria normativa 20 
para instalação do CEAU, com ajustes, H. Portaria normativa que estipula feriados 21 
nacionais e pontos facultativos, com ajustes, I. Minuta de portaria para estabelecer 22 
critérios de avaliação e mérito para reconhecimento de profissionais de Arquitetura 23 
e entidades de classe e outras Instituições, com ajustes. O Conselheiro Décio solicitou 24 
um relato da ouvidora. Assim, a pauta foi aprovada por unanimidade com as devidas 25 
alterações. Em seguida a ata da trigésima reunião plenária foi aprovada, com as 26 
abstenções dos Conselheiros Bogoni e Raineski. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS 27 
EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente avisou que a relação de correspondências e 28 
eventos havia sido enviada e que qualquer questionamento poderia ser solicitado. No item 29 
3.RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente citou o Seminário da Cidade de Jaraguá do Sul, 30 
que acontecerá no dia vinte e dois de maio, visando o tema planejamento urbano, com o 31 
apoio do CAU/SC. Relatou a reunião com o Secretário Dalmo Vieira, onde buscou-se 32 
informações sobre o Plano Diretor Participativo de Florianópolis. Citou a participação no 33 
Seminário Nacional "O Pacto Federativo em Debate" e na Convenção Anual AsBEA, que 34 
contou também com a participação do Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro. Relatou a 35 
reunião com a Presidente do IAB/SC, e outros membros da diretoria, para tratar sobre 36 
parcerias em andamento e futuras.  Sobre o Workshop Empreender em Arquitetura, 37 
parceria realizada entre o CAU/SC e SEBRAE, o Presidente relatou o sucesso do evento, 38 
que teve lotação máxima, indicando a necessidade relevada no censo de dois mil e doze, a 39 
carência da formalidade do negócio do arquiteto. O Conselheiro Giovani parabenizou o 40 
projeto e a iniciativa de proporcionar o workshop, e expressou sua felicidade com o 41 
sucesso do evento. Enfatizou a importância da gestão. O Presidente salientou que existe 42 



 

 

um segundo evento na cidade em função da demanda e interesse dos profissionais. O 43 
Conselheiro Raineski sugeriu que a palestra fosse gravada para estar disponível a todos os 44 
profissionais no espaço para vídeos que haverá no novo site. Com a palavra, a Ouvidora 45 
Rosana disse que iniciou os primeiros encaminhamentos da ouvidoria, com uma demanda 46 
média de quatro a cinco atendimentos diários, sendo a maioria questionamentos sobre o 47 
SICCAU. Relatou que algumas sugestões foram encaminhadas à empresa responsável pelo 48 
programa, mas não acatadas. Explicou que na reunião de ouvidores em Brasília, houve 49 
reclamação de todos os estados quanto à falta de um feedback, gerando aumento de 50 
trabalho para os CAU/UF, por falta de operacionalidade do sistema. Outras reclamações 51 
principais são a demora no tempo das respostas, o salário mínimo profissional, 52 
principalmente das prefeituras e a certidão negativa de obras não automatizada. Citou 53 
uma nova demanda de reclamações, com relação à Resolução nº. 54 do CAU/BR. O 54 
Presidente Ronaldo solicitou que fosse criado um documento para ser enviado ao 55 
Presidente do CAU/BR para providências sobre esta resolução. O Conselheiro Giovani 56 
sugeriu que os relatórios da ouvidoria do CAU/SC, além de ser encaminhado aos 57 
conselheiros, ser enviado mensalmente à ouvidoria do CAU/BR. O Presidente falou do 58 
Fórum de Presidentes que ocorrerá em Tocantins e terá como temas centrais a fiscalização 59 
e o salário mínimo profissional, tendo como representantes do CAU/SC o Vice-Presidente e 60 
a Gerente Bárbara. No item 4.RELATO DOS DIRETORES, o Conselheiro Bogoni, Diretor 61 
Financeiro, citou a receita arrecadada do mês de abril no valor total de quatrocentos e 62 
trinta mil e quarenta e oito reais, acumulando quarenta e oito por cento do total orçado, e 63 
as despesas somando o valor de trezentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e nove 64 
reais, atingindo setenta e seis por cento do valor orçado, em função do pagamento das 65 
diárias para a Conferência em  Fortaleza e o aumento no valor da manutenção dos 66 
sistemas. Restos a pagar do ano de dois mil e treze de três mil reais. Citou o valor total em 67 
caixa em trinta de abril de cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta 68 
e oito reais. Informou que a gerência financeira está realizando uma análise de protocolos 69 
de ressarcimento e um plano de ação para redução da inadimplência. Salientou que, após 70 
iniciadas as análises de cada caso específico, provenientes dos retornos dos e-mails 71 
enviados, foi possível constatar algumas inconsistências no relatório de inadimplência 72 
gerado pelo SICCAU. O Conselheiro Giovani citou algumas inconsistências nos relatórios de 73 
despesas gerados pelo SICCAU, e solicitou empenho do Gerente Geral para a consistência 74 
desses números. Sobre o Relatório da Auditoria externa, o Conselheiro Bogoni relatou que  75 
foram tomadas todas as medidas para atender as sugestões de melhorias nos processos e 76 
controles internos, propostas pelo referido relatório, ligadas diretamente à Gerência 77 
Financeira. No item 5. RELATO DAS COMISSÕES, o coordenador adjunto da Comissão de 78 
Contas e Atos Administrativos, Conselheiro Giovani, relatou que foi deliberado que o 79 
CAU/SC envie ofício ao CAU/BR solicitando um relatório das atividades e melhorias 80 
realizadas no SICCAU pelo Centro de Serviços Compartilhados, bem como informar das 81 
ações realizadas em relação às inconsistências apresentadas no SICCAU, a exemplo do 82 
relatório de Inadimplência, e que no prazo de trinta dias seja implantado, pela Gerencia 83 
Administrativa do no CAU/SC, a modalidade de licitação através de pregão eletrônico. No 84 
relato da Comissão de Ética e Disciplina, o Conselheiro Ciarini relatou que foi deliberado 85 
que o material para a capacitação dos Conselheiros fosse utilizado como padrão para as 86 
próximas capacitações, devendo ser disponibilizado aos Conselheiros e impresso e Citou 87 
que serão formuladas propostas de pauta para Encontro Nacional das Escolas. O 88 
Presidente agradeceu o relato e registrou que em um evento de tamanha importância, 89 
como a capacitação para análise de processos, ocorrida no período da manhã, houve 90 
apenas a presença de quatro conselheiros, solicitou mais responsabilidade e 91 
comprometimento. O Conselheiro Giovani solicitou que esses eventos não alterem as 92 
agendas das comissões, pois o ajuste atrapalha o andamento dos trabalhos, solicitou que 93 
estes ocorram fora do horário da agenda de trabalhos, sugerindo as manhãs de sábado. Os 94 
Conselheiros Ciarini e Raineski  concordaram com a sugestão. No relato da Comissão de 95 



 

 

Ensino e Exercício Profissional, o Conselheiro Bogoni, coordenador da comissão, citou o 96 
andamento de alguns processos. Relatou que foi debatido sobre a conferência em 97 
Fortaleza e fez críticas negativas ao evento, principalmente quanto à pauta. Falou que foi 98 
debatida a situação nas universidades, dando exemplo de casos que leigos estão 99 
ministrando disciplinas no curso de arquitetura e urbanismo. O Advogado Gustavo 100 
explicou que o professor sem formação em arquitetura pode sofrer processo civil. No 101 
relato da Comissão Temporária de Patrimônio, o Conselheiro Ciarini informou que foi 102 
dado o aceite dos projetos da Reforma dentro do preço teto estipulado em Plenária, 103 
apresentando o projeto e o cronograma da reforma da sede. Informou que foi aprovada a 104 
locação de sala no mesmo Edifício da sede, durante o período da reforma, visando não 105 
comprometer as atividades do CAU/SC e as etapas da reforma. Apresentou o objetivo de 106 
entregar a sede em dezembro do ano de dois mil e catorze. O Conselheiro Giovani solicitou 107 
o envio do cronograma e da planta a todos os Conselheiros. No relato da Comissão 108 
Temporária de Comunicação, o coordenador adjunto Giovani informou que foi deliberado 109 
pelo firmamento de convênio com a Fundação Franklin Cascaes. Relatou que foram 110 
aprovadas as embalagens para o brinde dos formandos, solicitando que fosse enviada uma 111 
foto aos conselheiros. Informou que será confeccionado um calendário organizado com 112 
todos os eventos anuais de Arquitetura, que IAB/SC foi indicado para realizar o Projeto 113 
“Prêmio TCC” em parceria com o CAU/SC, e que foi autorizada a aquisição do Software 114 
CorelDRAW X6, e a contratação da fotógrafa para realizar fotos de monumentos Históricos 115 
da Arquitetura de Florianópolis e demais regiões. No relato da Comissão Temporária para 116 
o Concurso Público, o Conselheiro Giovani informou que o TRF de Porto Alegre que julgou 117 
a sentença favorável ao CAU/SC, e que a comissão deliberou pela publicação da decisão, 118 
que seja homologado o resultado do Concurso nº 001/2013 e que se tome as providencias 119 
cabíveis para a contratação dos aprovados, e pelo agendamento de reunião com o 120 
Ministério Publico do Trabalho afim de atualizar o TAC. No relato da Comissão Temporária 121 
de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo de Florianópolis, o Presidente 122 
informou que será realizado um Seminário com objetivo de esclarecer dúvidas sobre o 123 
Plano Diretor Participativo de Florianópolis, com data prevista para o dia vinte e sete de 124 
junho. No item 6. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, no item A. Relato de Processos, foram 125 
julgados os seguinte processos: 1) Processo Administrativo Disciplinar nº 126 
6.09.198-3, onde figura como Denunciante a Sra. F.D. da S. e como Denunciado o 127 
Arq. e Urb. M.A.P.. Os autos versam sobre suposta imperícia na realização de uma 128 
obra de propriedade da denunciante. Considerando a análise dos autos, em 129 
especial o Voto Fundamentado proferido por seu Relator (fls. 174-182), o Plenário 130 
do CAU/SC, por unanimidade, JULGOU improcedente o recurso apresentado pela 131 
denunciante e determinou o arquivamento do processo, por considerar que a 132 
denúncia não atendeu ao disposto no art. 3º, II da Resolução nº 1.008 do Confea. A 133 
sessão foi presidida pelo Arquiteto e Urbanista Ronaldo de Lima, Presidente do 134 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Votaram os senhores 135 
Conselheiros Cezar Francisco Ciarini, Jorge Pias Raineski, Ademir Luiz Bogoni, 136 
Daniel Rodrigues da Silva e Décio Gomes Góes; 2) Processo Administrativo 137 
Disciplinar nº 6.06.578-8, onde figura como Denunciante o Sr. O.N. da S. J. e como 138 
Denunciado a Arq. e Urb. N.A.P.R.. Considerando a análise dos autos, em especial o 139 
Voto Fundamentado proferido por seu Relator (fls. 174-182), o Plenário do 140 
CAU/SC, por unanimidade, JULGOU improcedente o recurso apresentado pela 141 
denunciada e manteve a aplicação da penalidade de advertência reservada, nos 142 
termos do art. 71, “a” da Lei 5.194/66. A sessão foi presidida pelo Arquiteto e 143 
Urbanista Ronaldo de Lima, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 144 
de Santa Catarina. Votaram os senhores Conselheiros Cezar Francisco Ciarini, Jorge 145 
Pias Raineski, Giovani Bonetti, Daniel Rodrigues da Silva e Décio Gomes Góes; 3) 146 



 

 

Processo Administrativo Disciplinar nº 6.07.074-2, onde figura como Denunciante 147 
o Sr. L.A. de M. e como Denunciado a Arq. e Urb. S.S..  Os autos versam sobre 148 
suposto abandono de obra executada pela profissional denunciada. 149 
CONSIDERANDO a análise dos autos, em especial o Voto Fundamentado proferido 150 
por seu Relator (fls. 108), o Plenário do CAU/SC, por unanimidade, JULGOU 151 
improcedente o recurso apresentado pelo denunciante e determinou o 152 
arquivamento do processo, por considerar que a denúncia não apresenta 153 
sustentação. A sessão foi presidida pelo Arquiteto e Urbanista Ronaldo de Lima, 154 
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Votaram os 155 
senhores Conselheiros Cezar Francisco Ciarini, Ademir Luiz Bogoni, e Daniel 156 
Rodrigues da Silva. Absteve-se o Conselheiro Giovani Bonetti e esteve ausente do 157 
julgamento o Conselheiro Décio Gomes Góes. No item B. Primeira Reprogramação 158 
Orçamentária 2014, o Conselheiro Giovani fez a apresentação dos números, informando 159 
que vai haver novas alterações no decorrer do ano. Encaminhada para votação, a Primeira 160 
Reprogramação Orçamentária 2014 foi aprovada por unanimidade. No item C. Relatório 161 
de Gestão do TCU, o Conselheiro Giovani fez a apresentação do relatório, e o Márcio 162 
explicou a estrutura do documento. O Vice-Presidente encaminhou o relatório para 163 
votação, que foi aprovado por unanimidade. No item D. Composição e coordenação da 164 
Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o Presidente explicou que não houve 165 
reunião por falta de quórum, e que o Conselheiro Leonardo declarou sua intenção em não 166 
continuar como membro da comissão, e assim, conforme as manifestações realizadas 167 
anteriormente, o Presidente apresentou os interessados em compor a comissão: Marco 168 
Bissani, Cide Fontana, Daniel Rodrigues da Silva, Fárida Mirani De Mira e Silvia Lenzi. O 169 
conselheiro Daniel enfatizou a importância da comissão e se colocou à disposição para 170 
coordená-la. O Conselheiro Ciarini se dispôs a participar da comissão. O Presidente 171 
sugeriu que ele participasse como convidado, para que um número grande de membros na 172 
comissão não acarretasse em problema de quórum. Encaminhada para votação, a 173 
composição da comissão foi aprovada, om abstenção do Conselheiro Ciarini.  O 174 
Conselheiro Giovani solicitoi inversão dos itens para que fosse aprovado primeiro a 175 
portaria e depois a criação da Comissão de HonrariasNo item I. Minuta de portaria para 176 
estabelecer critérios de avaliação e mérito para reconhecimento de profissionais de 177 
Arquitetura e entidades de classe e outras Instituições, com ajustes, o Conselheiro 178 
Giovani apresentou o documento e a minuta foi aprovada por unanimidade. No item E. 179 
Criação e composição da Comissão de Honrarias, conforme orientado na portaria, cada 180 
comissão ordinária indicaria um membro. A CED apresentou o nome da Conselheira 181 
Fárida, a CCAA do Conselheiro Giovani e a CEEP indicou com Conselheiro Jobim, com a 182 
ressalva de sua anuência antes da efetivação. O item foi encaminhado para votação e 183 
aprovado por unanimidade. No item F.   Portaria normativa que regulamenta a 184 
concessão de ressarcimento, o Conselheiro apresentou o documento que foi aprovado 185 
por unanimidade em seguida. No item G.   Portaria normativa para instalação do 186 
CEAU, com ajustes, o Presidente apresentou o documento destacando as 187 
alterações. Em seguida encaminhou para votação e a portaria foi aprovada por 188 
unanimidade. No item H. Portaria normativa que estipula feriados nacionais e 189 
pontos facultativos, com ajustes, o Presidente apresentou a portaria e sua 190 
alteração, que foi aprovada por unanimidade. No item 7. MANIFESTAÇÃO DOS 191 
CONSELHEIROS ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, o 192 
Conselheiro Bogoni manifestou novamente sua frustação quanto à Conferência Nacional 193 
de Arquitetos e Urbanistas, em Fortaleza. Enfatizou que o evento não somou em nada. 194 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Ronaldo de Lima desejou um bom retorno a 195 
todos e declarou encerrada a Trigésima Primeira Reunião Plenária do CAU/SC, às 196 
dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de 197 



 

 

Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas 198 
páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente Ronaldo de Lima e pelos 199 
Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.  200 
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