
 

 

 

Ata da Sessão Plenária 
Ordinária n° 4, do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, realizada em 
dez de fevereiro de dois mil e 
doze, nas instalações da 
UDESC/ESAG, na Avenida 
Madre Benvenuta, em 
Florianópolis –SC. 

 
 

Às nove horas e trinta minutos do dia dez de fevereiro de dois mil e doze, nas 1 

instalações da UDESC/ESAG, em Florianópolis–SC, reuniu-se o Plenário do 2 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em Sessão 3 

Ordinária n° 4. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Titulares 4 

arquitetos e urbanistas, DÉCIO GOMES GÓES, ADEMIR LUIZ BOGONI, 5 

RONALDO DE LIMA, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ LUIZ SERAFIM, 6 

GIOVANI BONETTI, JORGE RAINESKI, CEZAR FRANCISCO CIARINI os 7 

conselheiros Estaduais Suplentes arquitetos e urbanistas, DANIEL RODRIGUES 8 

DA SILVA, SÉRGIO OLIVA E LEONARDO HENRIQUE DANTAS. A sessão foi 9 

aberta e presidida pelo Arquiteto Ronaldo de Lima, Presidente do CAU/SC, que 10 

iniciou lendo a programação da Pauta. Acordou-se que as próximas atas serão 11 

enviadas por meio eletrônico e devem ser previamente lidas pelos Conselheiros 12 

para otimizar o tempo.  Excepcionalmente a Ata do dia vinte e sete de janeiro foi lida 13 

durante a reunião plenária com pequenas alterações. O tema suplência nas 14 

comissões vai ser discutido na próxima plenária, para a qual se solicita um parecer 15 

jurídico. Em seguida o presidente informou que o conselheiro Roberto Simon, não 16 

estava presente, mas que enviou um Relato dos últimos acontecimentos do 17 

CAU/BR, lido pelo Conselheiro Giovani Bonetti. Conselheiro Jorge questionou sobre 18 

a auditoria, realizada por este Conselho, no CREA/SC em relação aos repasses 19 

financeiros e a documentação. O questionamento será levado ao Conselheiro 20 

Federal Simon. Conselheiro Jorge sugeriu a implantação da transmissão online das 21 

reuniões do CAU/BR. A sugestão de que a plenária do CAU/SC fosse igualmente 22 

transmitida será avaliada No assunto cessão de funcionários pelo CREA/SC, cuja 23 

solicitação de cessão foi realizada em 20 de dezembro, o Presidente Ronaldo 24 

informou que entrou em contato com o Arq. Luiz Henrique Boabaid, que informou 25 

não ter interesse na atuação como gerente técnico. Apresentou razões financeiras e 26 

também o interesse no exercício da superintendência do CREA. Com a solicitação 27 

de dispensa do funcionário do CREA André Michels, sobraram os nomes da Arq. 28 

Rosiane e de mais duas fiscais, na condição de cessão de três meses, com 29 

possibilidade de extensão até seis meses. Conselheiro André comentou que a 30 

Arquiteta de Itajaí, indicada pelo CREA para a cessão, já tem histórico de problemas 31 

disciplinares com o CREA/SC. Conselheiro Ronaldo comunicou que não está 32 

definido o sistema de fiscalização do CAU, e tem a informação de que o CREA 33 

continua autuando todos os profissionais. Os Conselheiros foram informados da 34 

contratação da assessoria contábil, empresa RG Contadores SS. Foi apresentado 35 

parecer jurídico sobre a impossibilidade de pagamento, por parte do CAU/SC das 36 



 

 
 
 
 indenizações de diárias anteriores à data de inscrição no CNPJ, 17 de janeiro de 37 

2012. Serão encaminhadas ao CAU/BR as diárias anteriores dos Conselheiros para 38 

um possível pagamento. Foram apresentados pareceres técnicos referente à 39 

especialidade de Engenharia de Segurança, com o entendimento de que a 40 

graduação fará a diferenciação entre os profissionais. Graduados em Engenharia 41 

deverão manter sua inscrição no CREA, enquanto graduados em Arquitetura 42 

deverão fazer a inscrição no CAU. O Superintendente do CAU/SC, João Edmundo, 43 

apresentou a demanda de atendimento, enfatizando que na sua maioria, as 44 

informações solicitadas são muito básicas. Falou da grande satisfação dos 45 

profissionais em relação ao custo dos RRT’s e do Registro no CAU ser Nacional. 46 

Informou ainda que a locação da Sede foi concretizada no dia nove de fevereiro e 47 

que a parte de infra-estrutura como instalações de telefones, mobiliário, tecnologia 48 

da informação, estão caminhando dentro do previsto. O Presidente informou que foi 49 

realizada uma reunião com o CREA/SC no dia primeiro de fevereiro, onde ficou 50 

decidido que as Certidões de Acervos Técnicos continuarão sendo emitidas pelo 51 

CREA/SC. Das pendências de anuidades dos arquitetos com o CREA, até 52 

dezembro de dois mil e onde deverão ser resolvidos com aquele conselho. Também 53 

foi pauta da reunião com o CREA o cadastro de empresas, que não foi repassado 54 

direto ao SICCAU. O CREA informou que 839 empresas possuem arquitetos como 55 

responsáveis técnicos e possuem de alguma forma o termo engenharia na sua 56 

razão social ou no objeto social. Os dois Presidentes, do CAU e do CREA, 57 

resolveram enviar carta conjunta para estas empresas, a fim de deixar certa a opção 58 

para o registro em um ou nos dois conselhos. O registro deverá estar em sintonia 59 

com o objeto social e a atividade da empresa. Do convenio entre Unimed e CREA, 60 

foi acordado que o contrato será firmado entre o CREA e CAU com a Unimed, 61 

dando melhores condições para os termos do contrato. Em 60 dias, a Unimed se 62 

comprometeu a disponibilizar o ingresso dos Arquitetos via site do CAU/SC. Por fim, 63 

o Superintendente João Edmundo mostrou a papelaria enviada pelo CAU-BR e que 64 

existe a idéia de se fazer um concurso para o lay-out da papelaria, para todo o 65 

Brasil. O Presidente Ronaldo informou que será feito  Treinamento do SICCAU que 66 

ocorrerá entre os dias treze e quatorze de fevereiro de dois mil e doze, onde Santa 67 

Catarina terá sete vagas, das vinte e cinco. Conselheiro Giovani falou da 68 

importância dos informes estaduais e que deveríamos ter uma forma de 69 

comunicação com o Estado. O Presidente falou das diárias devidas de atividades 70 

anteriores à criação do CNPJ, com parecer de que não deveriam ser pagas aos 71 

Conselheiros. O fato de não haver, em 2011, ano fiscal ou orçamento, foram 72 

relevantes para o parecer. O não pagamento das diárias foi aprovado por 73 

unanimidade. Ficou acordado que essas diárias, anteriores ao dia dezessete de 74 

janeiro serão encaminhados ao CAU Federal, para possível recebimento. 75 

Conselheiro Andre comentou sobre levar informação do CAU aos formandos, que os 76 

mesmos estão ainda muito dispersos e alheios do que terão após a formatura. 77 

Conselheiro Daniel falou sobre as questões emergências que é o cadastro de 78 

empresa, sobre os códigos de RRT’s, por exemplo, no SICCAU o projeto preventivo 79 

contra-incêndio não consta.  Sobre a fiscalização, a única maneira de tê-la hoje é 80 

através do CREA/SC. Conselheiro Ronaldo respondeu que ainda não existe 81 

normativa do CAU sobre este item. Conselheiro Bogoni disse ter algumas  82 



 

 
 
dúvidas sobre a proposta de orçamento para o exercício dois mil e doze, para isso 83 

precisa de alguns dados do CREA/SC. Sobre as questões a serem respondidas, 84 

encontram-se: o número de profissionais registrados até dois mil e onze; o número 85 

de empresas com responsáveis técnicos arquitetos; número de multas  em dois mil 86 

e onze de arquitetos e de empresas; o número de ART`s anotadas por arquitetos 87 

além do número de ART`s de cargo/função. Conselheiro Marcos Jobim informou que 88 

foi negociado uma carência de um mês no pagamento do aluguel da sala da sede 89 

do CAU. Conselheiro Décio deu parecer de que o proprietário de obra que não 90 

estiver com profissional arquiteto ou engenheiro precisa ser notificado, e por isso 91 

acha importante, neste momento, um convenio com o CREA/SC. Ficou decidido que 92 

será aguardada a instrução do CAU Federal para o assunto da fiscalização. 93 

Conselheiro Ciarini enfatizou a importância de ser definido alguém para organizar as 94 

representações do CAU/SC em eventos de formaturas, o que ficou a cargo da 95 

Secretaria Geral Fernanda. Os convites serão sempre encaminhados para a 96 

Secretaria Geral e receberão parecer da Presidência. A carta de representação será 97 

enviada à entidade que remeteu o convite e ao representante do CAU para que 98 

imprima e entregue na forma física à entidade. Conselheiro Ciarini sugeriu realizar 99 

um seminário nacional para que os conselheiros possam se reunir com a finalidade 100 

de orientar as comissões em relação aos procedimentos a serem adotados. A 101 

sugestão será encaminhada ao CAU Federal por ocasião da determinação quanto  102 

às Comissões. Sobre o tema convênio, ficou decidido que serão efetuados estudos 103 

para fazê-los em temas de trabalho, educação continuada, tudo com o intuito de 104 

conscientizar os profissionais e estudantes da importância da criação do Conselho 105 

de Arquitetura. Na seqüência da pauta deu-se a apresentação do Conselheiro 106 

Marcos Jobim sobre a Sede do CAU/SC, onde todos elogiaram muito o trabalho 107 

realizado e aprovaram por unanimidade. Conselheiro Giovani informou que levará o 108 

material necessário de mobiliário para possível doação. Discutiu-se como será 109 

realizada a aquisição de móveis e equipamentos, com a orientação do CAU Federal, 110 

de levantamento de um mínimo de três orçamentos, com a compra, diante da 111 

demora de processo licitatório. Para que as compras de infra-estrutura da sede 112 

sejam realizadas de forma que o Presidente não encontre problemas com o Tribunal 113 

de Contas, decidiu-se pela formação da comissão de licitação para análise de 114 

compra do material de reforma e moveis, formado pelo Superintendente João 115 

Edmundo, pela Gerente Administrativo Silvana e por pessoa indicada pela 116 

contabilidade assessora. Conselheiro Jorge sugeriu fazer o registro de doação do 117 

trabalho do Conselheiro. Marcos Jobim, o que foi aprovado por unanimidade. 118 

Conselheiro Décio destacou a importância da representação do CAU em conselhos, 119 

como no Conselho das Cidades. Na continuidade, Conselheiro Décio destacou a 120 

necessidade de representação do CAU em eventos, preferencialmente do 121 

Presidente, seguido pelo Conselheiro da região. Conselheiro Raineski apresentou a 122 

proposta na seguinte hierarquia: presidente,vice-presidente, diretoria e conselho, 123 

sendo acompanhado de um conselheiro da região, e que as despesas sejam 124 

contempladas conforme pagamento o critério das diárias, neste caso de 50 km. Por 125 

unanimidade temos aprovado a proposta formulada pelo Conselheiro Jorge. 126 

Conselheiro Bogoni apresentou o relato da reunião da diretoria com a assessoria 127 

jurídica, cuja empresa contratada foi a RG Contadores. No relato das Comissões:  128 

 



 

 
 
 
Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCA: Conselheiro André informou 129 

que será o coordenador por um ano e meio e depois o arquiteto Décio coordenador 130 

adjunto. Arq. Marcos Jobim falou que no regimento interno não falam ainda das 131 

comissões. Comissão de Ensino e Exercício Profissional - CEE - Ciarini falou da 132 

comissão como coordenador adjunto de ensino o Conselheiro Raineski, Conselheiro 133 

Ciarini como coordenador adjunto de exercício de profissão. Conselheiro Marcos 134 

Jobim falou da importância que durante a semana as comissões se conversem, e 135 

desta forma, estejam preparadas para as reuniões. No item da pauta: horário de 136 

atendimento do CAU/SC, foram apresentadas duas propostas: das nove às 137 

dezessete horas e a outra é das doze às dezenove horas. O horário de atendimento 138 

do CAU/SC foi definido, por maioria, entre as nove e dezessete horas. Nos assuntos 139 

extra-pauta definiu-se que o ofício para órgãos púbicos, entidades e profissionais 140 

deverá ser enviado correspondência até dia vinte e oito deste mês, sendo informado 141 

aos Conselheiros, para que levem às autoridades de sua região. Outro assunto 142 

extra-pauta é o Seminário que deverá ser organizado, a exemplo do evento que 143 

ocorreu em Curitiba, para o qual o Vice-presidente Giovani sugeriu que os 144 

Conselheiros Jorge Raineski e Conselheira Taiana tragam proposta para este 145 

Evento na próxima plenária. Conselheiro André sugeriu encaminhar proposta de 146 

linha direta entre CAU-BR e conselheiros, via SICCAU. Conselheiro Giovani sugeriu 147 

elaborar um documento em todas as plenárias, de ideias ao Conselho Federal, 148 

através do conselheiro Roberto Simon, as nossas contribuições e questionamentos. 149 

Aprovado em conjunto as proposições por unanimidade. Para constar, eu, Fernanda 150 

Maria Pires, Secretaria Geral, lavrei a presente Ata que será rubricada por mim, em 151 

todas as suas páginas e ao final, assinada por mim e pelo Presidente, Arq. Ronaldo 152 

Lima para que reproduza os efeitos legais. 153 

 
 
 
 

Ronaldo de Lima 
Presidente 

 Fernanda Maria Pires 
Secretária Geral 

 


