
 

 
 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 
7 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, 
realizada em onze de maio de dois 
mil e doze, nas instalações do 
Conselho Regional de Administração 
de Santa Catarina – CRA/SC, na 
Avenida Osmar Cunha, 260 - 7º 
andar - Ed. Royal Business, em 
Florianópolis –SC. 

 
 

Às quatorze horas do dia onze de maio de dois mil e doze, nas instalações 1 

Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA/SC, reuniu-se o 2 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 3 

em Sessão Ordinária número sete. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais 4 

Titulares Arquitetos e Urbanistas, DÉCIO GOMES GÓES, ADEMIR LUIZ BOGONI, 5 

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

RAINESKI, CEZAR FRANCISCO CIARINI e SÔNIA SUZETE ROESE, o Conselheiros 7 

Estaduais Suplentes arquitetos e urbanistas, MAYCON LUIZ DA SILVA, 8 

LEONARDO HENRIQUE DANTAS, JOSÉ PEDRO SEMMER E GLICÉRIO JÚNIOR 9 

WEBER e o Conselheiro Federal Suplente Arquiteto e Urbanista NELSON SARAIVA 10 

DA SILVA. A sessão foi aberta e presidida pelo Arq. Ronaldo de Lima, Presidente 11 

do CAU/SC, que informou aos presentes a ordem do dia, cuja Pauta foi 12 

aprovada por todos os Conselheiros. Posta em Discussão da Ata da Reunião 13 

Plenária Ordinária número seis realizada no dia treze de abril de dois mil e doze, 14 

foi aprovada por unanimidade, sem intervenções. A seguir foi feita a leitura de 15 

correspondências Recebidas, que haviam sido enviadas antecipadamente por 16 

mensagem eletrônica juntamente com a convocação da reunião plenária número 17 

sete. No Relato do Presidente, foi informada a ausência do Conselheiro 18 

Federal Roberto Simon, devido a viagem à Brasília. Informou que não houveram 19 

relatos de dificuldades com relação à aprovação de projetos junto à Celesc. A 20 

ONG Floripamanhã encaminhou solicitação para a formação de uma equipe 21 

técnica multidisciplinar formado pelo CAU/SC, OAB/SC, CREA/SC e CORECON 22 

para realização de análise do Plano Diretor de Florianópolis, para a qual foram 23 

indicadas as Arquitetas e Urbanistas Lilian Mendonça e Silvia Ribeiro Lenzi. O 24 

CAU/SC solicitou representação junto ao COMCIDADE – Conselho da Cidade de 25 

Jaraguá do Sul e aguarda aprovação do pedido para fazer a indicação.  26 

Comunicou à Plenária sua participação, no dia dez de maio, de uma reunião na 27 

ASCOP - Associação de Conselhos Profissionais, onde constatou o avanço nos 28 

procedimentos do CAU/SC com relação aos outros conselhos profissionais. A 29 

ASCOP - Associação de Conselhos Profissionais promove cursos e seminários 30 

para seus associados. O Presidente Ronaldo de Lima informou que foram 31 

enviados ofícios a promotores de licitações, alertando para o descumprimento da 32 

lei, por preverem apenas a participação de engenheiros em serviços para os  33 



 

 

 

quais os arquitetos tem atribuição. Destacou que na palestra da manha, 34 

proferida pela Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, foi dada ênfase ao papel dos 35 

Conselhos, de informar, não sendo sujeito ativo para a propositura de ações 36 

judiciais nestes casos. Prosseguindo seu relato, o Presidente citou o excelente 37 

relacionamento entre o CAU/SC e o CAU/BR e o resultado da ida à Brasília do 38 

Diretor Geral João Edmundo Bohn Neto e da Gerente do Departamento Técnico 39 

Barbara Prochaska Lemos. Várias dúvidas nos procedimentos de atendimento do 40 

CAU/SC foram solucionadas, assim como varias sugestões à melhora do sistema, 41 

dadas pelo CAU/SC foram acatadas pelo SICCAU. O Diretor Geral complementou 42 

a fala do Presidente, explicando que a reunião teve ainda o objetivo de trazer 43 

subsídios para as comissões de ética e de ensino e exercício profissional. 44 

Destacou que as sugestões do CAU/SC foram muito bem aceitas. A Gerente do 45 

Departamento Técnico destacou o atendimento de algumas solicitações, à 46 

exemplo da possibilidade de pesquisa pública ao SICCAU. Expôs a providencia do 47 

CAU/BR em efetivar material para as Comissões de Ensino e Ética. O material 48 

será enviado aos Conselhos Estaduais para contribuições. Informou ainda da 49 

existência de projeto piloto da fiscalização em realização na cidade de Ribeirão 50 

Preto. A mudança dos critérios na cobrança das taxas do RRT, por grupo de 51 

atividade, foi implantada pela resolução do CAU/BR, de numero vinte e um. Os 52 

arquitetos que efetuaram pagamentos à maior serão ressarcidos. Por sugestão 53 

do CAU/SC, o CAU/BR fará um documento de procedimentos para todas as 54 

analises no Brasil. O Conselheiro André Serafim questionou sobre a situação do 55 

cadastro das prefeituras. A Gerente do Departamento Técnico respondeu que o 56 

procedimento ainda não foi regulamentado. Conselheiro Jorge Raineski interveio 57 

parabenizando nominalmente a equipe do CAU pelo trabalho realizado. Na 58 

sequência, usou a palavra informando a realização da reunião do COSU – 59 

Conselho Superior do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Região Sul onde 60 

estiveram presentes: o Presidente do CAU/BR, Arquiteto e Urbanista Haroldo 61 

Pinheiro, do Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Direção Nacional 62 

Gilson Paranhos e do Conselheiro Federal Roberto Simon. Opinou no sentido de 63 

que a resolução 21 do CAU/BR está misturando atividade com campo de 64 

atuação. Conselheiro Ciarini falou que é uma questão do tempo para os ajustes 65 

serem concretizados. Retomando a palavra, o Presidente Ronaldo de Lima 66 

enfatizou aos conselheiros que os e-mails de arquitetos com dúvidas sobre o CAU 67 

devem ser direcionados para os endereços eletrônicos do CAU/SC: 68 

atendimento@causc.org.br, rrt@causc.org.br e cadastro@causc.org.br. Solicitou 69 

atenção para as questões que envolvem a ausência dos conselheiros nas 70 

plenárias, previstas no Regimento e que devem ser justificadas. Acolhida, ao final 71 

da discussão, a proposta da Conselheira Sonia Roese para que o assunto fosse 72 

pauta da próxima plenária. Comunicado da Diretoria: A Diretora 73 

Administrativa Sonia Suzete Roese, solicitou à Gerente do Departamento 74 

Administrativo, Silvana Passold para que fizesse o relato do departamento. A 75 

Gerente do Departamento Administrativo informou que foram contratados uma 76 

secretária e três estagiários e foram assinados contratos de assessoria jurídica  77 



 

 

 

para os processos licitatórios alem do contrato com o IAB – Instituto dos 78 

Arquitetos do Brasil para a realização do Seminário CAU – UM NOVO TEMPO, 79 

procedimentos aprovados na plenária anterior. Com relação às licitações, 80 

informou da licitação de servidor de TI e impressora laser. Na seqüência de 81 

licitações será realizado o Pregão por menor taxa para compra de vales refeição 82 

e alimentação e passagens aéreas. Também será realizado Pregão para 83 

contratação de comunicação com web design, atualização da página na internet, 84 

além de assessoria de imprensa com envio de mailing periódico aos arquitetos. A 85 

reforma da sede será efetivada por licitação no modo pregão com licitação da 86 

obra civil, mobiliário fixo, mobiliário corporativo, mobiliário especial, aparelhos 87 

condicionadores de ar, equipamentos de tecnologia da informação e luminárias. 88 

As outras licitações serão para: telefone fixo, móvel e internet, material impresso, 89 

locação de veículo, locação de equipamento de som para plenárias e eventos, 90 

suprimentos de escritório, material de limpeza e higiene, água e limpeza da sede. 91 

A Diretora Administrativa Sonia Suzete Roese propôs a mudança de datas do 92 

seminário com aprovação por unanimidade. Foram assim agendadas: cidade de 93 

Blumenau no dia treze de junho, em Itajaí no dia quatorze de junho, em Videira 94 

em vinte e um de junho, em Chapecó no dia vinte e dois de junho, em Criciúma 95 

no dia vinte e oito de junho, em Tubarão no dia vinte e nove de junho, em 96 

Curitibanos no dia doze de julho, em Lages no dia treze de julho, em Jaraguá do 97 

Sul no dia vinte e seis de julho, em Joinville no dia vinte e sete de julho e a 98 

finalização do seminário na cidade de Florianópolis em vinte e cinco de maio. 99 

Solicitou a convocação dos Conselheiros para que acompanhem os seminários 100 

em sua região e a presença de todos os Conselheiros no evento final a realizar-se 101 

na cidade de Florianópolis. No relato da Diretoria Financeira, o Diretor 102 

Financeiro Ademir Bogoni informou que os relatórios financeiros foram concluídos 103 

e apresentados na reunião de diretoria, os quais serão demonstrados pela 104 

Gerente do Departamento Financeiro Fernanda Maria Pires, com material 105 

disponível, em breve, para analise da Comissão de Contas e Atos Administrativos. 106 

A Gerente do Departamento Financeiro expôs o relatório, demonstrando que a 107 

arrecadação do CAU/SC em taxas de RRT e anuidade até o mês de abril do 108 

corrente ano é de um milhão e oitenta e dois mil reais. Nesse período houve 109 

repasse do CREA/SC no valor de um milhão trezentos e quarenta e seis mil reais. 110 

Foi apresentado relatório com a previsão de despesas para os meses de junho à 111 

agosto de dois mil e doze, incluídos os pagamentos do Convênio com o IAB/SC e 112 

estimativa de custos para deslocamento de Conselheiros, Presidente e 113 

funcionários para o Seminário. Conselheira Sonia solicitou que o Conselheiro 114 

Roberto Simon de conhecimento nacional ao Seminário de Santa Catarina CAU – 115 

UM NOVO TEMPO. Com relação à reforma da sede o Diretor Geral João 116 

Edmundo relatou a previsão do termino da obra para o mês de agosto do 117 

corrente ano. O Relato das Comissões teve início com a Comissão 118 

Permanente de Ensino e Exercício Profissional por seu coordenador 119 

Conselheiro Marcos Jobim, informando reunião no dia dez de maio de dois mil e 120 

doze. Na reunião foi discutida a mensagem eletrônica recebida do engenheiro  121 



 

 

 

Rodrigo Correa, questionando sobre a atribuição do arquiteto, para o qual foi 122 

formulada uma resposta com base na Lei 12.378/2012 que será lida pelo 123 

Conselheiro Jorge Raineski.  Também deliberaram em não atender aos convites 124 

para palestrar nas Universidades, enquanto não receberem orientação do 125 

CAU/BR. Decidiram pela elaboração de carta-convite às Escolas de Arquitetura 126 

informando sobre os Seminários e convidando os estudantes para o evento na 127 

sua região. A comissão recebeu do CAU/BR uma minuta de plano de trabalho 128 

para as Comissões de Ensino dos CAUs/UF. Na Comissão Permanente de 129 

Contas e Atos Administrativos o Conselheiro André Serafim leu as atribuições 130 

dessa comissão de acordo com o regimento interno e informou que o CAU/BR 131 

ainda não tem estruturado os procedimentos em relação a esta comissão. 132 

Informou ainda que recebeu no dia dez de maio o Relatório Financeiro do 133 

CAU/SC, com o balancete do período de janeiro a abril de dois mil e doze  e 134 

previsão de despesas dos meses de maio a julho do ano corrente. Na Comissão 135 

Permanente de Ética, Conselheira Sonia Suzete Roese, como coordenadora 136 

adjunta, informou a não reunião da Comissão de Etica. Em análise os assuntos 137 

de Pauta: a) Alteração de nome da função de Superintendente para 138 

Diretor Geral acompanhando orientação do CAU/BR. Presidente Ronaldo 139 

de Lima destacou que estamos fora do padrão nacional de nomenclatura da 140 

função desempenhada pelo Arquiteto João Edmundo Bohn Neto. No 141 

organograma Nacional o cargo é de Diretor Geral e no Regimento Interno do 142 

CAU/SC chama-se Superintendente. A unificação de nome para Diretor Geral 143 

facilitara a identificação do cargo. O Conselheiro Jorge informou da mensagem 144 

do Conselheiro Sergio Oliva para que o procedimento de alteração do Regimento 145 

interno fosse efetuado conforme determina o próprio Regimento interno. A 146 

Gerente do Departamento Administrativo Silvana Passold informou que o 147 

procedimento para mudança foi seguido, sem o destaque, em convocação de 148 

que a mudança seria no Regimento Interno e propôs a aprovação da 149 

modificação, com a prática nas próximas convocações de informação de que se 150 

trata de modificação no Regimento Interno. Colocada a proposta em votação, foi 151 

aprovada a alteração da nomenclatura do cargo para Diretor Geral, com quatro 152 

votos a favor, quatro contrários, duas abstenções, desempate pelo voto do 153 

Presidente Ronaldo de Lima. b) Suplência das Comissões – definição das 154 

atribuições. Presidente Ronaldo de Lima esclareceu que a sugestão é de que o 155 

Suplente de Conselheiro seja seu suplente na Comissão. Esclarecido que não se 156 

trata de alteração no Regimento Interno, pois o assunto “suplência das 157 

comissões” não é contemplado no documento oficial. Foi sugerida a anulação da 158 

nomeação de suplentes de comissão para que a suplência seja exercida pelo 159 

suplente do Conselheiro impossibilitado de comparecer. Após debate, decidiu-se 160 

pela discussão do tema em próxima plenária. O Conselheiro Jorge Raineski 161 

sugeriu ao Presidente Ronaldo de Lima que faça praxe a verificação de quorum 162 

nas próximas plenárias. Manifestação dos conselheiros Estaduais em 163 

assuntos de interesse do Plenário: Conselheiro Leonardo Dantas falou do 164 

descontentamento geral em relação à Resolução dezessete do CAU/BR. Destacou  165 



 

 

 

que a mudança nas regras causou uma impressão muito negativa do CAU/BR. 166 

Conselheiro Jorge Raineski sugeriu encaminhamento de documento comunicando 167 

ao CAU/BR do descontentamento dos Conselheiros de Santa Catarina em relação 168 

às resoluções de números dezessete e vinte e um, recebendo a acolhida dos 169 

Conselheiros: Décio Goes e André Serafim. A segunda proposição foi no sentido 170 

de solicitar discussões sobre temas a serem deliberados em âmbito nacional. 171 

Conselheiro Federal Suplente Nelson Saraiva da Silva colocou-se à disposição da 172 

Plenária, no que lhe for possível. Conselheiro Ademir Bogoni sugeriu alteração 173 

nas datas das plenárias de agosto e novembro para possibilitar a apresentação 174 

dos balancetes dos meses anteriores. Foi deliberado que o assunto constara da 175 

pauta na próxima Plenária.  Conselheiro Jorge Raineski informou solicitação pelo 176 

Conselheiro Suplente Sergio Oliva de inclusão para a pauta de fiscalização nas 177 

mostras de arquitetura. O Diretor Geral João Edmundo Bohn Neto falou de 178 

grandes avanços feitos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, sobre o assunto, 179 

sugerindo a busca do material para possibilitar reaproveitamento de deliberação 180 

sobre o tema.  Conselheiro Federal Suplente Nelson Saraiva da Silva informou 181 

que recebeu convite do IAB/RJ, para expor um projeto da sua autoria 182 

desenvolvido com a participação de mais de cinqüenta arquitetos, sobre 183 

proposições para o litoral de Santa Catarina no evento RIO+20. Solicitou auxílio 184 

do CAU/SC, juntamente com o IAB/SC para concretizar esse projeto. Informou 185 

ainda que vai enviar solicitação oficial ao Presidente. Não tendo mais nada a 186 

deliberar o Presidente declarou encerrada a Sétima Reunião Plenária do Conselho 187 

de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina do dia onze de maio de dois mil e 188 

doze. Para constar, eu, Fernanda Maria Pires, neste ato, secretária “ad hoc”, 189 

lavrei a presente Ata que será rubricada por mim, em todas as suas páginas e ao 190 

final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo de Lima para que produza os 191 

efeitos legais. 192 

 
 
 
 

Ronaldo de Lima 
Presidente 

 Fernanda Maria Pires 
Secretária “ad hoc” 

 


