
 

 
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 11 
do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, 
realizada em 14 de setembro de 2012, 
na Sala de Comissões n°1 da 
Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina – ALESCS – Palácio 
Barriga Verde, na rua Doutor Jorge 
Luiz Fontes n° 310 - Centro - 
Florianópolis - SC  

 
Às quatorze horas e trinta minutos (14:30) do dia quatorze de setembro de dois mil e 1 

doze (14/09/2012), reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 2 

Santa Catarina – CAU/SC em sessão plenária ordinária numero onze. Presentes os 3 

Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas: RONALDO DE LIMA, ADEMIR BOGONI, 4 

CIDE FONTANA (substituindo o Conselheiro JORGE RAINESKI), TAIANA POLLI 5 

(substituindo o Conselheiro ANDRE SERAFIM), MAYKON DA SILVA, MARCOS JOBIM, 6 

SONIA SUZETE ROESE, FARIDA MIRANY DE MIRA, CEZAR CIARINI, GIOVANI BONETTI, 7 

alem do Conselheiro suplente LEONARDO DANTAS, diretor geral JOÃO EDMUNDO BOHN 8 

NETO e a gerente administrativo SILVANA PASSOLD. A sessão foi aberta pelo Presidente 9 

do CAU/SC Arquiteto e Urbanista RONALDO DE LIMA, que destacou o uso do espaço na 10 

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina pelo CAU/SC para plenárias e  11 

eventos, até o fim do ano; indicação do Conselheiro Suplente JOSÉ PEDRO SEMMER. Os 12 

Conselheiros foram informados a respeito da coleta de assinaturas sobre três atas 13 

anteriores, aprovadas em plenárias anteriores. Em seguida, passou-se à aprovação da 14 

pauta, que constava dos itens a seguir: aprovação da ata da reunião plenária do dia 10 15 

de agosto; leitura de extratos de correspondências emitidas e recebidas; relato do 16 

Presidente; comunicados de diretores – diretoria administrativa e financeira; relato das 17 

comissões; manifestações de Conselheiros, propostas de pauta para a próxima plenária. A 18 

Conselheira FARIDA MIRANY DE MIRA propôs a correção na pauta, no item de criação de 19 

Grupo de Trabalho deve ser Comissão Especial de Habitação de Interesse Social para ficar 20 

de acordo com o Regimento Interno. Sendo então os temas do item 6 da pauta: a) 21 

criação de Comissão Especial de Habitação de Interesse Social; b) aprovação do 22 

orçamento 2012, revisado pelo CAU/BR; c) nomeação de coordenador adjunto para 23 

Comissão de Contas e Atos Administrativos; d) criação do Colegiado das Entidades, Art. 24 

61 da nossa Lei 12.378/10 e art. 19 do Regimento Interno do CAU/SC; e) criação de 25 

Comissão Especial de Patrimônio; f) criação de Comissão Especial para Encontro Anual do 26 

CAU/SC e para Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas, conforme o art. 19 do 27 

Regimento Interno do CAU/SC.  Com a alteração, a pauta foi aprovada por unanimidade.  28 

Em relação à ATA do dia 10 de agosto de 2012, houve correção a respeito da data em 29 

que foi realizada uma degustação de vinho e jantar, sendo confirmado pela suplente 30 

Taiana para o dia 23 de setembro, sendo, então, aprovada por unanimidade. Em 31 

seguida, no relato do Presidente, RONALDO DE LIMA listou as correspondências enviadas 32 

pelo CAU/SC. Entre as correspondências recebidas, destaca-se: o convite para formatura 33 

da UFSC, da UNISUL e UNIVALE, às quais o Presidente fez a representação. Em reunião 34 

com o Presidente do CREA sobre a questão de anuidades ficou acordado que as empresas 35 

e escritórios de arquitetura não devem pagar anuidade ao CREA, seja proporcional ou 36 

total; e em relação aos Arquitetos e Urbanistas com especialização em engenharia de 37 

segurança do trabalho permanece em aberto. O Presidente relata que participou também 38 

de reuniões com dois candidatos à Prefeitura de Florianópolis: Angela Albino e Gean 39 

Loureiro. O encontro com o Cesar Filho será dia 20 de setembro. Seguindo a pauta o  40 



 

 
 
relato dos Diretores: a Diretora Administrativa SONIA ROESE passa a palavra à gerente 41 

SILVANA PASSOLD, para a feitura do relato administrativo. SILVANA informou que o 42 

documento tem por objetivo atualizar o status operacional do Conselho e sobre as 43 

licitações. É esclarecido que ocorre a segunda fase da seleção para contratação de 44 

advogado e fiscal do Conselho, a análise de currículos. A conclusão do processo está 45 

prevista para o final do mês setembro. Foi informado de que deve haver dispensa de 46 

licitação para o projeto de informação do CAU em pen drive personalizado. Além disso, a 47 

contratação de serviços de telefonia, adesão à ata de registro de preços do CAU/BR, 48 

aguarda parecer jurídico da CLARO; a contratação para alterações no site voltaram à fase 49 

de orçamento, devido às mudanças técnicas na plataforma utilizada (de plataforma .org 50 

para .gov), ou seja, ela é institucional, e vai mudar o sistema, que  é html para 51 

wordpress. As compras de passagens aéreas e a contratação de empresa para elaboração 52 

de plano de carreira, cargos e salários estão da fase de elaboração de edital. Ressaltou-se 53 

que o sistema de controle e contabilidade siscont.net otimizou os procedimentos internos 54 

com uniformidade e segurança e que houve o treinamento de dois profissionais no 55 

sistema do CAU/BR em procedimentos de compras, contratos e licitações. Na sequência, 56 

no relato do Diretor Financeiro ADEMIR BOGONI, relata que tem feito o acompanhamento 57 

semanal das atividades financeiras do CAU/SC através de seu terminal registrado no 58 

sistema. Segue informando que até o mês de agosto a receita prevista já havia 59 

extrapolado, em praticamente dezoito mil reais, em anuidade de pessoa jurídica. Destaca-60 

se o uso do sistema do Banco do Brasil de pagamentos online e os cheques estão sendo 61 

abolidos. O relato das comissões teve início com a Comissão de Ensino e Exercício 62 

Profissional destacando a discussão e contribuições ao Manual de Fiscalização a ser 63 

enviado ao CAU/BR, para criar um manual único no país; também foi dado 64 

encaminhamento às denúncias que estavam acumuladas na Secretaria do CAU/SC. O 65 

Conselheiro MARCOS JOBIM reiterou o convite à participação em seminário de 66 

Capacitação das Comissões de Ensino nos dias 10 e 11 de outubro em Florianópolis. A 67 

Conselheira FARIDA MIRANY DE MIRA relatou que a Comissão de Ética participou de 68 

Seminário em Curitiba nos dias 22 e 23 de agosto passado. As discussões maiores foram 69 

sobre uma proposta de minuta para os procedimentos ético-disciplinares que entraram a 70 

partir do vigor da vigência da Lei nº 12.378. Há debates sobre o código de ética, 71 

detalhado pela Conselheira, em todo o país. Relata, ainda, o recebimento, pela Comissão, 72 

dos processos éticos do CREA/SC e que serão avaliados em reunião extraordinária no dia 73 

25 de setembro. A Conselheira TAIANA POLLI indagou sobre a participação de pessoas 74 

não integrantes da Comissão de Ética contribuir para o debate, no que recebeu resposta 75 

positiva para todos que estiverem com interesse. O Conselheiro CESAR CIARINI destaca a 76 

importância do Código de Conduta Ética do CAU, de acordo com o regimento interno do 77 

CAU/SC, mesmo que não haja similar nacional. Passa-se ao relato da Comissão de 78 

Contas e Atos Administrativos, feita pela Conselheira TAIANA POLLI, que discorreu 79 

sobre a aprovação das contas de junho, julho e agosto.  Devido ao volume de custos 80 

gerado pela contratação do IAB, solicitou informações sobre as contrapartidas prestadas 81 

pelo IAB na realização do seminário. Questionou-se também o gasto elevado em aluguéis 82 

de material de informática, como impressoras. O Conselheiro CEZAR CIARINI reforçou a 83 

orientação para que o CAU/SC adquira equipamentos próprios. Por fim, demandou-se que 84 

os planos de ação tenham prazos definidos para execução. Em reposta a essas questões, 85 

ficou esclarecido que a Comissão de Atos Administrativos tem livre acesso ao processo de 86 

contratação do IAB e que as contrapartidas foram cumpridas na íntegra, este será 87 

examinado em momento oportuno. O Diretor Geral esclarece que já foi solicitada 88 

avaliação da necessidade do CAU/SC, por especialista, para a compra imediata de 89 

equipamentos. O Conselheiro GIOVANI defende a urgência de determinar datas limites  90 



 

 
 
para os planos de ação. Ficou acertado que os detalhes do planejamento de 2012 serão 91 

feitos em 15 dias. Seguindo na pauta, a Plenária deliberou a favor da criação da 92 

Comissão Especial de Habitação de Interesse Social, elegendo como Coordenadora 93 

a Conselheira FÁRIDA e membros Conselheiros LEONARDO DANTAS e GIOVANI 94 

BONETTI. Após análise o ajuste da planilha de orçamento, em relação aos números 95 

propostos pelo CAU/BR, recebeu aprovação unânime. Houve a eleição, por unanimidade, 96 

do Conselheiro GIOVANI BONETTI como novo coordenador adjunto da Comissão de 97 

Contas e Atos Administrativos. O debate sobre a criação de colegiado de 98 

entidades ficou de ser analisada na próxima plenária por aguardar redação da 99 

aprovação do Regimento do CAU/BR, será um órgão consultivo e à principio será formado 100 

por entidades puras. O Conselheiro CIDE FONTANA questiona: como ficam os arquitetos 101 

vinculados à entidades mistas. A Conselheira SONIA esclarece que o CAU/BR lançou edital 102 

para seleção de projetos a serem apoiados e que esta pode ser a forma de apoiar 103 

entidades, mas tem que ter um projeto. Relata o projeto aprovado pelo IAB/SC de um 104 

workshop de iniciação profissional para jovens arquitetos. Em seguida, sobre a criação da 105 

Comissão de Patrimônio, o Conselheiro MARCOS JOBIM ressalta que pode ser um 106 

patrimônio histórico ou promovido um concurso, pois o local deve ter referência para os 107 

arquitetos, receber eventos, confraternização de arquitetos, acolher o Colegiado de 108 

Entidades e pode, futuramente, significar um patrimônio para a cidade. Assim, foi 109 

aprovada por unanimidade a criação de Comissão de Patrimônio, que iniciará os 110 

trabalhos imediatamente, para discutir a questão da sede definitiva do CAU/SC; foram 111 

eleitos integrantes da Comissão os Conselheiros: MARCOS JOBIM, DANIEL RODRIGUES 112 

DA SILVA, LEONARDO DANTAS e GIOVANI BONETTI. Para atender o Regimento Interno, 113 

a próxima proposta é a criação da Comissão Especial para o Encontro Anual do 114 

CAU/SC, esta foi aprovada por unanimidade, com os seguintes membros: ADEMIR 115 

BOGONI, TAIANA POLLI, MAYKON LUIZ DA SILVA e GIOVANI BONETI. O Conselheiro 116 

GIOVANI BONETTI sugeriu um convênio para a elaboração do evento, pois o prazo é 117 

curto para a licitação, sugere a ESAG. O Presidente sugere a AsBEA. Após a discussão, foi 118 

aprovado por maioria, com a abstenção do Conselheiro Bonetti, por se entender 119 

comprometido com a entidade. Considerando que os recursos destinados ao evento já 120 

estão dentro do plano de ação, o orçamento será apresentado ao Diretor Financeiro e 121 

trazido à próxima plenária para análise e homologação. Iniciando o relato dos 122 

Conselheiros, a Conselheira SONIA informou sobre o lançamento do Concurso Nacional 123 

de Arquitetura, promovido pelo IAB, para a sede da FATMA e FAPESC, com o diferencial 124 

de abordar a sustentabilidade. O evento será acompanhado de um seminário nos dias 27 125 

e 28 de setembro, organizado pela AsBEA. O Conselheiro GIOVANI relatou seu encontro 126 

com o Ministro José Mucio, que foi líder do governo na época da criação do CAU. Ele era 127 

um dos responsáveis, dos emissários do governo, através do presidente Lula, para que 128 

aprovassem a lei no Congresso Nacional. Na opinião do Ministro, é de grande importância 129 

dos Conselhos e Sindicatos, como agentes de comunicação entre o Estado e a sociedade. 130 

Conselheira TAIANA comentou da última reunião do Núcleo Litoral Norte do IAB, no qual 131 

é Presidente, do descontentamento dos presentes em relação à atuação da CAUSC em 132 

relação às RRTs e à valorização do profissional de Arquitetura. Comentou também da 133 

importância de utilizar uma linguagem mais acessível, mais didática aos estudantes, 134 

fazendo referência a uma palestra que ministrou em uma faculdade, e que o material 135 

audiovisual era muito técnico. Conselheiro JOBIM comentou o papel relevante dos 136 

suplentes no Conselho, opinando pelo material didático ser técnico, pois se trata de 137 

futuros profissionais que devem ser tratados como tal desde o primeiro semestre da 138 

universidade. Conselheira FÁRIDA falou da participação do CAU/SC como membro do 139 

Conselho Estadual das Cidades. Este Conselho exige quorum de treze (13) participantes,  140 



 

 
 
o que está sendo difícil atingir, e a entrada do CAU/SC pode facilitar. Conselheiro BOGONI 141 

sugeriu a elaboração de um vídeo ou palestra padrão para apresentação aos estudantes, 142 

afim de que conheçam o CAU. O Conselheiro ADEMIR BOGONI informou sua 143 

representação na inauguração da sede da OAB em Videira. Conselheiro LEONARDO 144 

DANTAS informou que participou de entrevista na TV como representante do CAU/SC. A 145 

Conselheira SONIA finalizou os relatos de Conselheiros pedindo para constar em ata o 146 

apoio do IAB ao evento a ser organizado pela ASBEA. O Diretor Geral do CAU/SC JOÃO 147 

EDMUNDO BOHN NETO informou das discrepâncias do número de arquitetos ativos do 148 

estado de Santa Catarina apresentado no mapa da semana passada e do último. 149 

Conselheira SONIA informou sua participação em palestra representando o IAB, que 150 

percebeu a falta de uma lâmina que fale sobre o que é um Conselho Profissional. 151 

Presidente RONALDO alertou sobre a importância do encaminhamento imediato ao 152 

CAU/SC das reclamações ou sugestões que os Conselheiros receberem, para que logo 153 

sejam solucionadas. Para constar, eu, Sonia Suzete Roese, lavrei a presente ata que será 154 

rubricada por mim, em todas as suas páginas e ao final, assinada por mim e pelo 155 

Presidente Ronaldo Lima para que reproduza os efeitos legais. 156 
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Presidente 
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