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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 13 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina, realizada em nove de
novembro do ano de dois mil e doze, na Sala
de Comissões n°01 da Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis
– SC.
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Às quatorze horas e vinte e dois minutos do dia nove de novembro de dois mil e doze, na
Sala de Comissões n°01 da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, reuniu-se o
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em Sessão
Ordinária número treze. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e
Urbanistas RONALDO DE LIMA, GIOVANI BONETTI, MARCOS ALEXANDRE JOBIM,
ANDRÉ LUIZ SERAFIM, JORGE RAINESKI, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, SÔNIA SUZETE
ROESE, DÉCIO GOMES GÓES, os Conselheiros Estaduais Suplentes Arquitetos e
Urbanistas GLICÉRIO JÚNIOR WEBER e DANIEL RODRIGUES DA SILVA, o Conselheiro
Federal Suplente, Arquiteto e Urbanista NELSON SARAIVA, o convidado Presidente do
IAB/SC RAEL BELLI, o Diretor Geral do CAU/SC JOÃO EDMUNDO BOHN NETO e a
Gerente Técnica BÁRBARA PROCHASKA LEMOS. A sessão foi aberta e presidida pelo
Presidente do CAU/SC Ronaldo de Lima, que iniciou fazendo pedidos de que os Conselheiros
desligassem seus celulares e advertindo que as abordagens tivessem o máximo a
objetividade e foco no tema a ser tratado, para que se conseguisse cumprir a pauta. Em
seguida apresentou-se a pauta para aprovação. Foi feita alteração do item A, agenda 2013,
como pauta para plenária de dezembro, por falta de confirmação da agenda do CAU/BR. O
Presidente Ronaldo solicitou a alteração da data da 14 ª Reunião Plenária, do dia 07 para o
dia 14 de dezembro de 2012, por coincidir com a data do Seminário Internacional do
CAU/BR. O Vice Presidente Giovani sugeriu que fosse decidido juntamente com a agenda
das reuniões plenárias, as datas do Congresso e do Encontro Anual; o Presidente inseriu na
pauta a aprovação do orçamento do Encontro Anual 2012, sendo assim aprovada a pauta da
13ª Reunião Plenária. Colocada em aprovação a Ata 12ª Reunião Plenária, ocorrida em 19 de
outubro de 2012, o Presidente informou que o resumo enviado pela empresa responsável
pela elaboração da transcrição foi inconsistente, e que outra empresa será contratada. A
Diretora Administrativa Sônia Roese relatou o não recebimento da ata para revisão, antes do
envio para os conselheiros, como feito anteriormente. A Ata é aprovada com abstenção da
Arq. Fárida, por ausência. Passando às correspondências recebidas e enviadas, o Presidente
relatou o envio de ofício ao CREA solicitando a disposição de inspetorias para coleta de
dados biométricos e a carta ao Prefeito eleito de Jaraguá do Sul. Nas correspondências
recebidas, os convites para formatura da SOCIESC; para a Reunião de Presidentes em
Curitiba, para o Seminário Nacional de Assistência Técnica e ENSA em Curitiba, para
Reunião da Secretaria de Estado do Planejamento, para Sessão Solene da AREA Tubarão,
ra a FESTACIF, 9ª Reunião Ordinária COMDES, para o Seminário Internacional do CAU/BR
em Brasíia e para o XXXI Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo e
XXXV Reunião do Conselho Superior da ABEA. O presidente cita eventos que tiveram
participação de um representante do CAU: Semana Acadêmica Engetec (Fárida), Seminário
Internacional ASBEA (Jobim), Semana Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
UNOESC (Ronaldo e Simon), V Reunião Oficial do Fórum de Presidentes (Ronaldo), Semana
Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Avantis (Taiana), ainda Reunião com
Isolde Espíndola – SPU (Giovani e Leonardo), Reunião com o Gerente Regional do BADESC
(João) Reunião com o Presidente CREA/SC para tratar de documentação pendente (Ronaldo
e Bárbara); Reunião com José Pardal – RBS para tratar de projeto para parcerias (Ronaldo e
João). No relato da Gerencia Técnica, a gerente Bárbara citou o foco na logística da coleta de
dados biométricos e atualização cadastral para a emissão das carteiras profissionais; citou
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também o início dos trabalhos da Fiscal, iniciado no evento Casa Cor. No Relato da Diretora
Administrativa Sônia foi citada as contratações de fiscal, advogado e assistente
administrativo; estão em andamento as licitações do PCCS, Telefonia Fixa, Planejamento
Estratégico; está em estudo a rescisão do contrato de locação da sede. Falou-se da
possibilidade de contratação de uma Assessoria Administrativa. No relato da Comissão de
Ética, a Coordenadora Fárida relatou que reunião do dia anterior, foi tratado o plano de
Trabalho, dentro da formatação solicitada pelo CAU BR; citou a participação no encontro CED
do CAU/BR em Goiânia/GO, onde foi discutido principalmente o Código de Ética e questões
como reserva técnica e plágio, o entendimento a nível nacional sobre o tema e a diversidade
regional; citou que o Código de Ética está previsto para ser aprovado no final de 2013; e
informou que na reunião do CAU/BR, foi falado que Santa Catarina é um dos estados com
maior número de processos. A coordenadora também cita a dificuldade da Comissão no
assessoramento administrativo nas reuniões e solicita o envio do relatório da reunião de
Goiânia a todos os conselheiros. No relato da Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o
coordenador Marcos Jobim citou o Plano de Ação 2013; a postura da CEEP no ENCEA (selo
de qualidade, matriz curricular e postura contrária ao exame de proficiência); solicitou a
participação da Fiscal e da Gerente Técnica nas reuniões da Comissão. Discutir e avaliar a
participação do Colegiado de Entidades dentro do CAU; análise e despachos nos Autos de
Infração recebidos do CREA. A pedido dos Conselheiros Giovani Bonetti de Infração
recebidos do CREA. A pedido dos Conselheiros Giovani Bonetti e Décio Gomes, as decisões
que serão defendidas no ENCEA foram homologadas pela Plenária para que seja
posicionamento do CAU/SC, devendo ficar claro que o entendimento contrário ao exame é
cabível neste momento, podendo ser revisto no futuro. O Conselheiro Jobim disse que o
CAU/BR entende que o exame não trás melhorias e que o cuidado reside no nicho de
mercado para capacitação ao exame do Conselho, que os cursinhos geram uma visão
mercantilista do exame. A gerente Bárbara esclareceu pontos legais sobre o exercício ilegal
da profissão, a utilização da Lei das Contravenções Penais, seus ritos e procedimentos; citou
como exemplos, o estudante que se declara Arquiteto em seu site, e a denúncia apresentada
pelo Conselheiro André; enfatizou a importância na separação entre ‘bacharéis’ e ‘Arquitetos
e Urbanistas’. O Conselheiro Giovani sugeriu visitas pré-formatura, para maior informação dos
formandos, enfatizando que quem não está registrado no conselho não é Arquiteto e
Urbanista. O Conselheiro Glicério denunciou curso de pós-graduação em arquitetura que não
exige como base a graduação em arquitetura e urbanismo. O Conselheiro Décio fala que
deve haver uma reflexão de como será a atuação da fiscalização do Conselho e, sobre a
contravenção entende ser um bom caminho, pois o antigo Conselho notificava o leigo, o que
se tornou uma fonte de renda. Sugeriu também o cuidado com decoradores conceituados, e
questionou como agir nesses casos. Disse ainda que o CAU deve criar uma política pública
válida para todos os casos. O Presidente sugeriu que o assunto fosse trazido no Item sete,
Manifestação dos Conselheiros. No relato da Comissão de Contas e Atos Administrativos, o
Conselheiro Giovani inicia seu relato sugerindo o envio dos relatórios gerenciais apenas no
formato digital, sugestão aceita por todos. O Conselheiro Décio questiona a contratação do
advogado ao invés de um escritório de advocacia. O Conselheiro Giovani continuou
informando que sobre diárias haverá uma reunião extraordinária para tal; informou que no
plano de ação deve ser incluído o concurso de seleção de funcionários do CAU/SC. Discutido
a pedido do Presidente, o aumento da carga horária para os gerentes de seis para oito horas
diárias e a alteração do horário de atendimento externo. O Conselheiro Giovani esclareceu
que a diferença para o aumento dos salários não seria tão expressiva considerando a
dedicação destes funcionários ao Conselho. Foi feito o encaminhamento para votação do
aumento da carga horária dos gerentes e da alteração do horário de atendimento externo,
para a partir de primeiro de dezembro, ser das onze às dezessete horas. O Conselheiro
André enfatizou ser favorável à mudança apenas após a aquisição de central telefônica que
dará uma mensagem. O Conselheiro Décio entende que poderia ocorrer a partir de 2013. O
Diretor Geral João argumentou que a central telefônica será instalada juntamente com a
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mudança de horário e enfatizou que a urgência da mudança é devido ao acúmulo de serviços
internos em função do aumento da demanda externa (questionamentos por e-mail, cadastros,
RRTs), para que não seja comprometida a agilidade de retorno aos profissionais. Propostas
aprovadas por unanimidade. O Presidente salientou a presença do Suplente de Conselheiro
Federal Nelson Saraiva, do Presidente do IAB/SC Rael Belli e da Assessora de Comunicação
Sandra Werle. No relato da Comissão Especial de Políticas Urbanas, o Conselheiro Saraiva
relatou que a pauta da última reunião consistiu no debate sobre o sentido de traçar ideários
sobre a organização do espaço urbano brasileiro. Enfatizou a preferência pela lógica, no
sentido de evitar um genérico discursivo sobre a atuação do arquiteto e principalmente sobre
a organização do território. Relatou também que a Comissão continuará a se reunir para
aprofundar a reflexão sobre o tema conforme Plano de Ação 2013. O Conselheiro Giovani
relatou sobre o projeto apresentado no COMDES de um metro de superfície, onde sua fala foi
no sentido que o projeto ainda está muito básico, que deveria incluir a interligação com os
diversos modais de transporte e também deveria estar em concordância com o Plano Diretor
do município. O Presidente solicitou que a Comissão procurasse responder na dimensão
estadual e não local. O Conselheiro Raineski falou de sua preocupação com o fato de, apesar
da liberdade de atuação da Comissão, quando a questão é a representação em nome do
CAU/SC, qual seria o posicionamento do representante. O Presidente citou que esta questão
está sendo discutida, e que há a sugestão de relatórios finais e discussão em plenária antes
da tomada de posição pelos representantes. No relato da Comissão Especial para o Encontro
Anual, o conselheiro Jobim informou que as palestras confirmadas internacionais são da
Colômbia sobre projetos de inclusão social; do Chile sobre Exercício Profissional e Ética e da
COAC – História de um Conselho - papel e influencia - e, Chico de Oliveira – Ensino e o
Exercício Profissional. Confirmou a data do evento para oito de dezembro de dois mil e doze
no Hotel Majestic. Foi apresentado um projeto de mídia que inclui busdoor nas principiais
cidades do estado e nos jornais de maior circulação. O nome do encontro ficou Primeiro
Encontro Anual do CAU/SC - Ética e Exercício Profissional. O presidente apresentou a
planilha com o orçamento atualizado que seguiu de discussões sobre a compatibilização
deste com o Plano de Ação para o evento 2012. O presidente Ronaldo propôs a troca do uso
de busdoor e jornais por mídia televisiva. O Diretor Geral João apresentou a proposta de
mídia televisiva. O Conselheiro Décio questionou se o projeto prevê reforçar o relacionamento
com as instituições de ensino. O Conselheiro Jobim respondeu que o Encontro será para
todos os arquitetos e urbanistas do estado, e que serão enviados convites às instituições de
ensino, aos estudantes, e à sociedade organizada e informou que esta lista deve ser
formulada. O Conselheiro Décio pediu atenção para que fosse garantida a participação de
todas as entidades do Estado, mesmo as mistas e sugeriu um almoço do Presidente com
estas entidades reforçando a relação do CAU com estas. Sugeriu ainda buscar a articulação
com outras entidades de profissionais liberais e entidades públicas. O Conselheiro Jobim
solicitou que o Conselheiro Décio elaborasse uma listagem e lembrou que a assessoria de
comunicação poderia atuar neste momento para pulverização da informação. A Conselheira
Fárida lembrou que este encontro é regimental para a sociedade organizada. O Presidente
Ronaldo, em função do volume de propostas, solicitou que sugestões referentes ao evento
fossem repassadas à Comissão. O Conselheiro Nelson Saraiva disse que as escolas de
arquitetura ressentem sua fraca representação no CAU/SC. O presidente Ronaldo esclareceu
que o encontro está voltado para o tema e que o CAU tem estado presente em vários
encontros com escolas. O conselheiro Saraiva enfatizou a importância de haver um retorno
referente aos resultados do evento e pediu para que seja elaborada uma conclusão deste.
Passando para o próximo item da pauta, o Presidente apresentou o programa do Seminário
Internacional do CAU/BR, e solicitou aos conselheiros que confirmem a ida à Brasília até a
próxima terça. É colocada em votação a transferência da data da Reunião Plenária do dia
sete para o dia quatorze de dezembro de dois mil e doze, e é aprovada por unanimidade.
Referente aos Planos de Ação, o presidente informou que o CAU/SC está enfrentando
dificuldades para enquadrá-los nos moldes do CAU/BR, uma vez que os Planos devem ser
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aprovados pelo CAU/BR e depois em Plenária Estadual. O Presidente apresentou a fiscal
contratada a Arquiteta e Urbanista Franciane Rosalia Rigoni, que se fez presente após o
intervalo da reunião. Na Manifestação dos Conselheiros, o Conselheiro Décio questionou o
andamento fiscalização no CAU/SC. O Conselheiro Marcos Jobim informou que a
fiscalização está sendo desenvolvida pela CEEP, inclusive contribuindo com o CAU/BR na
elaboração do Manual de fiscalização. Relatou que a recomendação é no sentido de que os
CAUs/UF devem agir de acordo com a legislação existente. O Conselheiro Bonetti lembrou
dos convênios encaminhados às Prefeituras de Joinville e Jaraguá, que fazem referência ao
Geoprocessamento. Informou que no plano de ação está previsto conscientização com
SINDUSCONs e Sindicato dos Condomínios e que assim está sendo feito avanço na
fiscalização. Presidente sugeriu novamente que as contribuições de assuntos a serem
tratados pelas comissões fossem remetidas diretamente as respectivas comissões. O
Conselheiro Jobim se comprometeu a repassar a minuta do Manual de Fiscalização. O
Presidente Ronaldo cobrou o Regimento Interno da Comissão de Ética e a coordenadora da
comissão, a conselheira Fárida respondeu que esta elaboração depende do recebimento do
Regimento do CAU/BR. O presidente Ronaldo lembrou que o Regimento Intarno antecipa o
funcionamento da Comissão. A conselheira Fárida disse que solicitou ajuda da secretaria
para o recorte de Legislação e troca de “BR” para “SC” e que não teve este auxílio. O
Conselheiro Giovanni sugeriu a fixação de um prazo para a elaboração. Presidente solicitou
que o Regimento esteja pronto no prazo mais rápido possível. O Presidente do IAB/SC, o
Arquiteto Rael Belli saudou a todos e colocou o IAB/SC à disposição do CAU/SC para o
sucesso do evento Encontro Anual. Questionou sobre a mudança do número de registro no
CAU. A gerente técnica Bárbara respondeu que o número existente foi criado a partir da
documentação que veio do CREA e que após a atualização cadastral tem se mostrado
inviável manter o mesmo número, uma vez que a cronologia destas informações não está
correta. O presidente do IAB/SC, Arquiteto Rael sugeriu que seja informada e justificada a
informação o quanto antes. A Conselheira Fárida relatou informações com relação ao
Conselho Estadual sobre Mobilidade, citou o seminário para análise de todos os planos
(viários, aquaviários, etc) e informou que têm sido elaborados planos para Florianópolis e que
os resultados são estão sendo direcionados para outras cidades catarinenses. Informou que
foi realizado um levantamento de déficit habitacional, análise do déficit, do ponto de vista
administrativo e social. A conselheira Fárida prontificou a repassar o material do Seminário
para aqueles que manifestassem interesse. Pelo adiantado da hora, já além da prorrogação
regimental, o presidente Ronaldo solicitou que as propostas de pauta para a próxima reunião
fossem encaminhadas por e-mail. Não havendo mais nenhum assunto, o Presidente declarou
encerrada a Décima Terceira Reunião Plenária. Para constar, eu, Sônia Suzete Roese,
Diretora Administrativa, no uso das competências a mim conferidas pelo Regimento Interno
Provisório do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será rubricada em todas as suas páginas e,
ao final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo de Lima para que reproduza os efeitos
legais.

Ronaldo de Lima
Presidente

Sônia Suzete Roese
Diretora Administrativa

