
 
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 15 do 1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 2 

Santa Catarina, realizada em dezoito de 3 

janeiro do ano de dois mil e treze, na plenária 4 

do Conselho de Contabilidade de Santa 5 

Catarina – CRC/SC, em Florianópolis-SC 6 

 
Às catorze horas e treze minutos do dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e treze, na 7 

plenária do Conselho de Contabilidade de Santa Catarina – CRC/SC, em Florianópolis-SC, 8 

reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 9 

em Sessão Ordinária número quinze. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais 10 

Arquitetos e Urbanistas MARCOS ALEXANDRE JOBIM, JORGE RAINESKI, ADEMIR LUIZ 11 

BOGONI, SONIA SUZETE ROESE, ANDRÉ LUIZ SERAFIM, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, 12 

CEZAR FRANCISCO CIARINI, os Suplentes de Conselheiros Estaduais Arquitetos e 13 

Urbanistas SERGIO OLIVA e MAYKON LUIZ DA SILVA e o Conselheiro Federal Suplente 14 

Arquiteto e Urbanista NELSON SARAIVA DA SILVA, e os empregados do CAU/SC, o Diretor 15 

Geral JOÃO EDMUNDO BOHN NETO, o Advogado GUSTAVO SOUZA SANTOS, a Gerente 16 

Técnica BÁRBARA PROCHASKA LEMOS, a Gerente Administrativa TALITHA ROBERTA 17 

BONFATTI, a Assistente Administrativo TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e a 18 

Assessora de Comunicação do CAU-SC SANDRA WERLE. Ressalta-se que as ausências 19 

dos Conselheiros GIOVANNI BONETTI, DÉCIO GOMES GÓES e do Conselheiro Federal 20 

ROBERTO RODRIGUES SIMON foram devidamente justificadas. Após a verificação e 21 

constatação da existência do quórum, o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e Urbanista 22 

RONALDO DE LIMA, declarou iniciada a primeira reunião do ano de dois mil e treze, 23 

agradecendo a presença de todos os Conselheiros e alertando sobre alguns cuidados como a 24 

necessidade de desligar os celulares durante a reunião e a brevidade e objetividade nas 25 

manifestações. Em seguida, colocou a pauta da reunião para aprovação, incluindo a 26 

homologação da Portaria dos mandatos dos Diretores e Comissões. Aprovada a pauta, abriu-27 

se a discussão da ata da última plenária do ano de dois mil e doze. A Conselheira Fárida 28 

solicitou que fosse incluída, na linha catorze, a justificativa de sua ausência e dos demais 29 

Conselheiros na plenária. O Conselheiro Ciarini solicitou a correção na linha trinta e dois, 30 

substituindo nome do Conselheiro Glicério, que não estava presente, por Conselheiro Décio, 31 

responsável pela manifestação. Após as considerações, o presidente colocou para votação a 32 

ata da reunião de número catorze, que foi aprovada por unanimidade. No item das 33 

correspondências emitidas e recebidas, o presidente lembrou que a relação de 34 

correspondências havia sido enviada anteriormente e informou que caso houvesse alguma 35 

ressalva, estas estavam disponíveis para apreciação. No Relato do Presidente, foi citada a 36 

participação do Presidente na plenária ampliada do CAU/BR, nos dias dezessete e dezoito de 37 

dezembro, e na formatura da UDESC, no município de Laguna, que também contou com a 38 

presença do Vice Governador do Estado, encerrando as atividades do CAU/SC no ano de 39 

dois mil e doze. Citou a reunião do IPPLAN em Jaraguá do Sul, e lembrou a importância de 40 

retomar um trabalho com os municípios catarinenses, a fim de firmar convênios entre o 41 

CAU/SC e as Prefeituras, agora que os novos prefeitos tomaram posse. Em seguida, o 42 

Presidente apresentou mapas atualizados com o número de arquitetos e urbanistas 43 

ativos/registrados no Brasil (cento e trinta e três mil registrados e oitenta e um mil ativos), em 44 

Santa Catarina (três mil seiscentos e sessenta e nove ). O Conselheiro Jorge questionou a 45 

origem dos dados e o Presidente informou que são do último recenseamento.  Em seguida, a 46 

Conselheira Sônia iniciou o Comunicado aos Diretores informando que estava em viagem, e 47 

solicitou que a Gerente Administrativa Talitha fizesse um breve relato das atividades. O 48 

Presidente lembrou que a Gerente iniciou seus trabalhos no CAU/SC recentemente e solicitou 49 

que Diretor Geral João explanasse as ações desenvolvidas. O Diretor Geral informou que três 50 

licitações foram concluídas: Plano de Carreira, Cargos e Salários com a empresa Neolabor, 51 

Aquisição de Passagens Aéreas com a empresa Menton Viagens e Turismo e os Serviços de 52 

Contabilidade com a RG Contadores, sendo que, a previsão da assinatura do contrato será 53 



 
na próxima segunda-feira. O Conselheiro Ademir Bogoni, Diretor Financeiro, pediu desculpas 54 

pelo não comparecimento nas últimas reuniões em virtude de compromissos externos.  55 

Relatou que mantém contato semanal com a Gerente Financeira Fernanda e citou as 56 

dificuldades encontradas para assinar os pagamentos com o Banco do Brasil semanalmente. 57 

Ainda afirmou que o fechamento geral do ano está em fase de finalização junto a 58 

Contabilidade sendo que a idéia é apresentar aos Conselheiros na próxima plenária. 59 

Passando ao item cinco, Relato das Comissões, a Comissão de Ensino e Exercício 60 

Profissional iniciou com a leitura da ata com Conselheiro Ciarini, que estimou boas vindas ao 61 

grupo e reforçou a necessidade de paciência e muita energia para o desenvolvimento dos 62 

trabalhos. O Presidente questionou os termos utilizados na ata ao se referir aos cursos de 63 

Santa Catarina como os piores do Brasil. Solicita correção destes termos e pede cautela com 64 

os termos utilizados para descrever os indicadores das escolas, para não gerar má 65 

interpretação. O Conselheiro Jobim explicou que os indicadores negativos se referiam a 66 

proliferação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Estado, não a qualidade do ensino, 67 

mas informou que serão acatadas as correções sugeridas. O Conselheiro Jorge reforçou que 68 

a relação demanda e oferta de profissionais deve ser levada em consideração. Quando 69 

apresentada a nova coordenação da Comissão de Ensino, a Conselheira Fárida lembrou que 70 

a eleição dos membros das Comissões e dos Coordenadores é item de pauta da plenária. O 71 

presidente pediu para que a eleição dos membros das comissões fosse realizada no 72 

momento previsto nesta plenária. O Presidente solicitou as comissões para que nos próximos 73 

relatos as abordagens fossem apresentadas em tópicos com as principais discussões, não 74 

por meio de leitura da ata. Com a palavra, a Gerente Bárbara apresentou um mapeamento de 75 

fiscalização, sugerido pelo Conselheiro Giovani Bonetti, e explicou que a idéia é iniciar com as 76 

denúncias e, a partir destas, criar um roteiro para fiscalização. Informou que o CAU/SC 77 

recebeu em média vinte e cinco denúncias, mas na grande maioria as informações estão 78 

incompletas e não há o contato do denunciante para que pudessem ser averiguadas. Apenas 79 

sete destas denúncias possuem todas as informações pertinentes, e estão sendo verificadas. 80 

O Presidente solicitou à Assessora de Comunicação, Sandra Werle, para que fosse elaborada 81 

uma orientação nos canais de comunicação, de como proceder com as denúncias no site do 82 

CAU. O Presidente citou o município de Campo Alegre, que exige RRT nos Editais e apontou 83 

que outras prefeituras também já estão tendo este cuidado. Diante disto, a Gerente Bárbara 84 

salientou que no Edital da CONAB foi mencionada a Resolução vinte e um, que prioriza os 85 

serviços dos Arquitetos e Urbanistas. A sugestão do Conselheiro Jorge foi disponibilizar o 86 

modelo de Edital da FECAM, que possui a exigência de Arquitetos e Urbanistas, para uma 87 

análise da Assessoria Jurídica. Discutiu-se encaminhar à Câmara de Vereadores uma 88 

proposta de mudança na lei incluindo os RRTs e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O 89 

Conselheiro André alertou a questão da troca de mandatos nas prefeituras e sugeriu munir os 90 

governantes com informações sobre a nova realidade de Santa Catarina, no que diz respeito 91 

aos Arquitetos e Urbanistas além da instituição CAU/SC. O Coordenador da Comissão de 92 

Contas e Atos Administrativos, Conselheiro André, iniciou seu relato explicando o não 93 

comparecimento do Suplente de Conselheiro, Sérgio Oliva, na reunião da Comissão, que 94 

devido a um desentendimento foi apenas convocado para a Plenária. Informou que a Gerente 95 

Financeira Fernanda apresentou a prestação de contas de novembro e dezembro, e o 96 

Demonstrativo Financeiro do ano de dois mil e doze. Citou o aditivo de veiculação de mídia do 97 

Encontro Anual, e solicitou para que a Assessora de Comunicação apresentasse o clipping. A 98 

Assessora de Comunicação Sandra, apresentou a publicação feita no Diário Catarinense, da 99 

homenagem ao Oscar Niemeyer no Dia do Arquiteto, relatando que foi veiculado no domingo, 100 

dia de maior tiragem, além do vídeo na TVCOM e apresentou a publicação da mensagem de 101 

final de ano. O Diretor João salientou que o vídeo da TVCOM foi veiculado durante uma 102 

semana, em horários diversos. Em relação ao relatório de prestação de contas, o Conselheiro 103 

questionou sobre a contratação de Auditoria, não se sabe se iremos utilizar os serviços pelo 104 

CAU/BR ou se contrataríamos uma auditoria independente. O Presidente explicou que o 105 

Conselho Federal não poderá contratar alguém específico para apresentar o relatório.  Assim, 106 

foi sugerido averiguar se podemos utilizar a auditoria do CAU/BR ou se o prazo de 107 



 
apresentação do relatório seria prorrogado. O Conselheiro André alegou que a Gerente 108 

Fernanda apresentou um modelo de fluxo de caixa muito bem estruturado e que foi aprovado 109 

por todos da Comissão. Referente à deliberação das diárias foi apresentada a nova proposta. 110 

Segundo o Conselheiro André alguns artigos foram alterados por estarem desatualizados, 111 

visto que a base era a portaria do CREA.  A nova proposta é em cima do IGPM. Inicialmente 112 

a idéia era acabar com as categorias, mas depois de analise, foi sugerido que a categoria dos 113 

funcionários fosse mantida com valor inferior, uma vez que estes recebem benefícios mensais 114 

de refeição e alimentação. O Conselheiro Jorge questionou a fundamentação da diferença 115 

entre as diárias estaduais e nacionais e a base de cálculo utilizada para o CAU/SC. O 116 

Presidente informou que o referencial é a portaria do CAU/BR e o critério é o mesmo utilizado 117 

para o pagamento dos Conselheiros Federais. A Gerente Técnica Bárbara explicou que os 118 

valores foram calculados com base, em um estudo que fez, na média do custo das diárias nos 119 

hotéis de cada município, e nas regiões do Brasil. Citou que a diferença é grande dentro do 120 

Estado, e ainda maior entre as regiões do Brasil, justificando assim a diferença. Citou os 121 

municípios que possuem diárias mais altas como Chapecó e Blumenau e apontou Recife 122 

como uma capital que o custo da diária chega a ser o dobro quando comparado a hotéis da 123 

mesma rede em outros estados. O Conselheiro André explicou que definiu com a Gerente 124 

Financeira a forma de encaminhamento dos formulários de diária, e informou que as 125 

solicitações de diária devem ser feitas até quarta-feira da semana anterior, para que o 126 

solicitante possa receber a diária antes do evento. O Presidente questionou o termo de 127 

Mercosul ao invés de Internacional para viagens fora do país. O Conselheiro Sérgio Oliva 128 

sugeriu utilizar o parâmetro internacional do CAU/BR. A Conselheira Fárida solicitou um 129 

posicionamento sobre a instituição de um seguro de vida para os Conselheiros. O presidente 130 

solicitou que reabrisse o estudo da possibilidade de contratação deste seguro. A Conselheira 131 

e Coordenadora da Comissão de Ética Profissional Fárida, relatou que foi feita uma 132 

avaliação dos trabalhos realizados este ano e da dificuldade em relação ao 133 

recebimento/julgamento dos de processos advindos do CREA para o CAU/SC (cerca de cem 134 

processos dos quais quinze já receberam encaminhamentos), que em função de sua 135 

estruturação, houve demora nos encaminhamentos. Além disso, apontou que o horário das 136 

reuniões da Comissão é insuficiente, sugerindo carga horária maior. Solicitou alteração no 137 

artigo quinze do Regimento Interno para que amplie o número de membros para cinco 138 

titulares e sem suplência, em função do volume de trabalho.  Sobre o Encontro Anual, 139 

comenta que sentiu a falta da representação da sociedade o que vai prejudicar o resultado. 140 

Comentou sobre a dificuldade da elaboração do Código de Ética e sugeriu aprovar em 141 

Congresso Anual com as contribuições do Seminário. O Assessor Jurídico Gustavo foi 142 

apresentado a Comissão a quem foram passadas as intenções da CE, sendo que este 143 

informou que irá inteirar-se do assunto para contribuir, além de auxiliar na revisão do 144 

Regimento Interno iniciando com um levantamento das autarquias federais e demais órgãos 145 

públicos federais. O Presidente solicita ao Conselheiro Sérgio Olivva que auxilie na 146 

elaboração do Regimento Interno. Após o relato das Comissões, o Conselheiro Suplente 147 

Nelson Saraiva cumprimentou aos Conselheiros presentes e informou que ainda não recebeu 148 

do CAU/BR, as determinações sobre as ações da Comissão de políticas urbanas. O 149 

Conselheiro afirmou que antes do Natal, duas reuniões foram realizadas para os 150 

encaminhamentos, porém as deliberações não foram fechadas, dependendo assim da 151 

programação do CAU/BR para os próximos acontecimentos. Um dos pontos então discutidos, 152 

segundo o Conselheiro, foi tornar a questão das políticas urbana mais local. A Conselheira 153 

Sônia demonstrou interesse em obter conhecimento a respeito e se colocou à disposição para 154 

contribuir e participar sobre a abordagem que o CAU/BR discutiu sobre este assunto no 155 

evento de encerramento em Brasília. O Conselheiro André e o Conselheiro Jobim informam 156 

que iriam se ausentar da plenária às dezessete horas em virtude de compromissos externos. 157 

Passando para o item da votação da composição das Comissões Permanentes no ano de 158 

dois mil e treze, o Conselheiro André sugeriu que a votação fosse realizada através da 159 

aprovação ou não da permanência dos mesmos membros nas comissões. O Presidente 160 

questionou aos membros atuais o interesse em continuar na Comissão e não houve nenhuma 161 



 
manifestação contrária. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a permanência 162 

da mesma composição das comissões para o ano de dois mil e treze. Para eleger os novos 163 

Coordenadores das Comissões abriu-se uma discussão, concluindo que na primeira reunião 164 

das comissões com estes membros, seriam nomeados coordenadores e adjuntos, que seriam 165 

apresentados na próxima plenária. No item de votação da Composição das Diretorias 166 

Administrativa e Financeira, o Conselheiro Bogoni se pronunciou colocando seu cargo à 167 

disposição. A Conselheira Sônia abordou que gostaria de continuar no cargo da Diretoria 168 

Administrativa a fim de dar continuidade aos trabalhos. O Conselheiro Ciarini sugere que a 169 

Diretoria seja mantida, uma vez que não houve manifestação de interesse ao cargo de Diretor 170 

Financeiro. O Presidente abre para a votação e homologação os Cargos de Diretor Financeiro 171 

para o Conselheiro Bogoni e de Diretor Administrativo para a Conselheira Sônia. Todos se 172 

apresentam favoráveis, reelegendo os Diretores.  O Presidente informou o pedido de licença 173 

do Conselheiro Décio Gomes Góes, até o dia sete de março de dois mil e treze, que estará 174 

concorrendo a Prefeitura de Balneário Rincão e coloca em votação o aceite da licença e a 175 

retomada do Suplente de Conselheiro Maykon, que é aprovada por unanimidade. Em 176 

seguida, retomou-se a discussão da Deliberação Plenária referente às Diárias, agora para 177 

votação. A Gerente Bárbara informou que em consulta a Resolução do CAU/BR, o 178 

regulamento se restringe apenas no âmbito nacional. O Conselheiro Jobim sugeriu que os 179 

casos eventuais sejam tratados em Plenária e o Conselheiro Sérgio disse que de acordo com 180 

experiências pessoais, as diárias do Mercosul possuem valores altíssimos e sugere que seja 181 

eliminada qualquer opção de viagem, tanto internacional como Mercosul, e que estes casos  182 

devem ser discutidos em plenária. O Conselheiro Raineski apontou que toda representação 183 

nacional está regulamentada pelo CAU/BR e, que nos casos de diárias internacionais, 184 

consultas sejam feitas ao CAU/BR. O Conselheiro Nelson lembrou ainda que Santa Catarina 185 

é portão do Mercosul, e o Conselheiro Jobim argumentou que não se está abolindo o CAU/SC 186 

de fazer representações no exterior, apenas está sendo discutido a aprovação do cálculo de 187 

diárias internacionais, em plenária, quando ocorrer. A Gerente Técnica Bárbara lembra que os 188 

casos omissos serão tratados pela presidência, conforme já previsto na portaria anterior. O 189 

Presidente então coloca em votação a Deliberação Plenária sobre as Diárias, excluindo a 190 

questão envolvendo o Mercosul, que é aprovada por unanimidade. Em seguida, questionou-191 

se sobre a posse do Suplente de Conselheiro Renee Gonçalves, visto que foi eleito, porém 192 

não foi empossado por não estar presente na reunião de posse. O Presidente solicitou a 193 

manifestação do Advogado do CAU/SC Gustavo que fez a leitura do artigo trinta e seis do 194 

Regimento Interno que regulamenta a posse em trinta dias, mediante apresentação de 195 

justificativa relevante e aprovação do plenário. O Presidente lembrou que o Regimento Interno 196 

não estava em vigor na época da posse, e sugere que o caso seja discutido em plenária. O 197 

Conselheiro Rainesk alertou que todo ato gera uma jurisprudência, pois o Conselheiro 198 

Suplente passou um terço de seu mandato sem ter tomado posse, e sem ter manifestado 199 

nenhum interesse, e apresenta a sua preocupação com a questão jurídica. O Conselheiro 200 

Jobim apontou que o Suplente de Conselheiro Renee representou o CAU/SC numa 201 

assembléia da ASCOP, e lembrou que sempre esteve presente todas as vezes que foi 202 

convocado pelo presidente, não sendo necessário até agora, a convocação de seu suplente 203 

Renee. O Conselheiro Sérgio sugeriu fazer uma consulta ao próprio suplente para 204 

manifestação e justificativa. O Presidente alertou que a plenária tem decisão para destituí-lo 205 

ou não. Diante disto, o Conselheiro Rainesk sugeriu a elaboração de um parecer jurídico para 206 

amparar a decisão. O Advogado Gustavo se comprometeu elaborar um parecer embasado 207 

para uma decisão mais segura, sendo que sua opinião é que o Conselheiro Suplente tome 208 

posse. O Conselheiro Sérgio propõe ainda fazer uma avaliação da justificativa do 209 

Conselheiro. O Presidente então informou que enviará correspondência ao Conselheiro 210 

Suplente para apresentação de uma justificativa. Ficou decido que o Suplente de Conselheiro 211 

Renee deverá apresentar uma justificativa relevante que será submetida a juízo do plenário. 212 

O Presidente solicitou a votação para esta decisão, onde Conselheiro Ciarini foi a única 213 

abstenção, e os demais foram favoráveis. O Presidente apresentou a agenda de plenárias do 214 

CAU/SC do ano de dois mil e treze e solicitou um posicionamento referente a data da plenária 215 



 
do mês de fevereiro, na semana do Carnaval. A Conselheira Fárida e o Conselheiro Bogoni 216 

manifestaram-se favoráveis a agenda. A Conselheira Fárida solicitou as manhãs e tardes das 217 

quintas-feiras e as manhãs das sextas-feiras nas semanas das plenárias para as reuniões da 218 

Comissão de Ética em virtude da grande demanda de processos. O Presidente concordou e 219 

alertou que quando houver treinamentos, os horários sejam ajustados a este compromisso. O 220 

Conselheiro Maykon apontou que estes horários não fecham com seus compromissos, por 221 

ser membro de duas comissões, e discordou com a data da plenária de fevereiro, justificando 222 

não poderá estar presente. Sem mais manifestações, a agenda plenária do CAU/SC do ano 223 

de dois mil e treze foi aprovada, apenas como voto contrário do Conselheiro Maykon. O 224 

Conselheiro Jorge solicitou que a agenda fosse enviada por e-mail aos conselheiros. O 225 

Diretor Geral João alertou as comissões sobre os trinta e nove planos de ação para 2013 que 226 

deverão ser completados e enviados a Gerência Administrativa para o controle da execução e 227 

cumprimento e informou ainda que as comissões receberão uma lista de atividades. Na 228 

Manifestação dos Conselheiros Estaduais em assuntos de interesse do Plenário, o 229 

Conselheiro Sérgio Oliva questionou sobre os pagamentos dos RRTs, que após o vencimento 230 

não há possibilidade da emissão de um novo boleto, tendo que refazer o RRT. Informou que 231 

tentou buscar soluções junto ao CAU/SC e reclamou da demora no atendimento para 232 

solucionar estas questões. A Gerente Técnica Bárbara informou que é uma decisão tomada 233 

pelo CAU/BR, mas que encaminhará como sugestão de mudanças. O Conselheiro Rainesk 234 

solicita rever o tempo inicial dos RRTs de projetos. Na visão dele, no início dos projetos não 235 

se consegue entender as necessidades exatas dos clientes, forçando ser feito um retificador a 236 

corrigir informações estimadas, mas não corretas. O Conselheiro Suplente Federal Nelson 237 

propõe a divulgação das Obras de Oscar Niemeyer e sugeriu promover eventos educativos, 238 

independentes do CAU/BR, para ampliar o conhecimento da sociedade a respeito da 239 

arquitetura e a influência de Oscar Niemeyer. O Presidente concordou e relatou a importância 240 

da institucionalização e relembrou a época da construção de Brasília. O Conselheiro Ciarini 241 

sugeriu que os assuntos jurídicos e técnicos sejam trazidos à plenária já processados, para 242 

facilitar as deliberações. O Conselheiro Bogoni solicitou sua abstenção da aprovação da ata 243 

da plenária anterior, aprovada no início da reunião, devido sua ausência. A Conselheira Sônia 244 

solicitou o apoio do CAU/SC, em nome do IAB/SC, para viabilizar em Santa Catarina, a 245 

exposição do Legado ao Leonardo da Vinci que está planejado para acontecer em março no 246 

estado. O Presidente, o Conselheiro Ciarini e o Conselheiro Bogoni concordam que assuntos 247 

práticos devam ser mais objetivos nas reuniões. Entretanto, o Conselheiro Rainesk defendeu 248 

que a dialética faz parte do evento democrático e que as discussões e debates são 249 

importantes. Disse que o plenário está construindo as bases e por esse motivo as discussões 250 

e polêmicas são importantes. Para encerrar, o Presidente Ronaldo desejou boas vindas e um 251 

feliz 2013 a todos os Conselheiros. Não tendo mais nada a deliberar o Presidente declarou 252 

encerrada a Décima Quinta Reunião Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 253 

Santa Catarina do dia dezoito de janeiro de dois mil e treze. Para constar, eu, Sônia Suzete 254 

Roese, Diretora Administrativa nomeada Secretária, lavrei a presente Ata que será rubricada 255 

em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente Ronaldo de Lima 256 

para que reproduza os efeitos legais. 257 
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Ronaldo de Lima 
Presidente 

 Sônia Suzete Roese 
Secretária 


