Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 32 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina, realizada em treze de junho
do ano de dois mil e catorze, na Sala de
Comissões n°01 da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, em
Florianópolis – SC.
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Às catorze horas e sete minutos do dia treze de junho de dois mil e catorze, na Sala de
Comissões n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis – SC,
reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC,
em Sessão Ordinária número trinta e dois. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e
Urbanista RONALDO DE LIMA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas
GIOVANI BONETTI, CEZAR FRANCISCO CIARINI, JORGE RAINESKI, SÔNIA SUZETE ROESE,
e ADEMIR LUIZ BOGONI, os suplentes de conselheiro e MAYKON LUIZ DA SILVA e TAIANA
POLLI, o Arquiteto e Urbanista MARCO BISSANI, o Conselheiro Federal ROBERTO SIMON, a
Assessora de Imprensa ANDRESSA DREHER, o advogado GUILHERME DUTRA, os
empregados do CAU/SC, Gerente Geral MÁRCIO BITTENCOURT, a Assessora Especial JANE
PILOTTO, as gerentes BÁRBARA PROCHASKA, FERNANDA PIRES e TALITHA BONFATTI,
os Advogados GUSTAVO SOUZA SANTOS e CHARLES KERBER, as fiscais BÁRBARA
KONZEN, FRANCIANI RIGONI, os assistentes VALDEMIR SANTOS, MIRIAM DREYER,
SARAH TRNTINI, CLÁUDIA ROSA, SABRINA MARTINS, ELIZIANE GALLIANI e JAQUELINE
GRAZEFFE, a Secretária TATIANA MOREIRA FERES DE MELO. Ressalta-se a ausência
justificada dos Conselheiros DÉCIO GOMES GÓES, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, ANDRÉ
SERAFIM, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, e LEONARDO HENRIQUE DANTAS. Após a
verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente agradeceu a presença de
todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se identificarem antes de qualquer
contribuição. Em seguida apresentou a pauta da reunião e solicitou inclusão no item 6.
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, do item I. Portaria que institui e regulamenta os
procedimentos referentes ao processo de admissão de pessoal efetivo do Quadro
Definitivo de Pessoal do CAU/SC; e do item J. Distribuição de processo fiscalizatório.
Solicitou também exclusão, em função da não conclusão do documento, do item G. Portaria
Normativa que institui definições e regulamenta a nomeação, exoneração e o
pagamento de salários e gratificações das funções em confiança do CAU/SC. A pauta foi
aprovada por unanimidade com as devidas alterações. Em seguida a ata da trigésima primeira
reunião plenária foi aprovada, com a abstenção da Conselheira Sônia. No Item 2.
CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente avisou que a relação de
correspondências e eventos havia sido enviada e que qualquer questionamento poderia ser
solicitado. Não houve 3. RELATO DO OUVIDOR, em função da ausência da ouvidora Rosana.
No item 4.RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente deu a palavra ao Conselheiro Federal. O
Conselheiro Simon cumprimentou todos e iniciou seu relato justificando sua ausência. Em
seguida explicou sobre o andamento da criação de uma cooperativa de crédito para os
arquitetos, onde foi firmada uma parceria com a UNICRED, justificando a impossibilidade e
limitação de firmar parceria com a CREDCREA. Falou da busca pela redução da carga
tributária nos escritórios de arquitetura, dos acordos bilaterais internacionais e da intenção
de trazer para o Rio de Janeiro o Congresso Mundial dos Arquitetos, no ano de dois mil e
vinte. O Conselheiro Simon se comprometeu a enviar um relato mais detalhado, por e-mail, a
todos os conselheiros. O Conselheiro Giovani solicitou mais detalhes sobre o andamento dos
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serviços compartilhados, explicando que a CCAA necessita de maior entendimento e
informações sobre os compartilhamentos. O Conselheiro Simon explicou a Comissão de
Governança elaborou uma lista de etapas e prioridades. O Conselheiro Giovani solicitou que
fosse cobrado dessa comissão um cronograma de implantação dos serviços compartilhados. O
Presidente solicitou uma pausa na formalidade da reunião, explicando que em função da
homologação do concurso público, iniciou um processo de demissão dos atuais funcionários.
Agradeceu os funcionários por todo o trabalho dedicado ao Conselho, e solicitou que os
funcionários presentes se apresentassem um a um. Após a apresentação, foi iniciado um
momento de homenagem, com a entrega de um documento de registro de reconhecimento e
agradecimento ao trabalho prestado ao CAU/SC, a todos os funcionários. Continuando a
reunião, o Presidente iniciou seu relato, citando as reuniões e eventos que contaram com a
participação de representantes do CAU/SC. Enfatizou as reuniões com os representantes das
entidades que irão compor o CEAU/SC, que apresentou a portaria de sua criação. Falou das
reuniões com alguns fornecedores em busca de vantagens para todos os profissionais, na
aquisição de softwares de arquitetura, em busca redução do uso de softwares piratas. Citou a
Reunião do Projeto de Lei de iniciativa popular "CONSELHEIRO CIDADÃO", e solicitou que o
Advogado Charles relatasse o ocorrido no encontro. O Advogado explicou que o Tribunal de
Contas do Estado conta com sete conselheiros, escolhidos por indicação política, e numa
tentativa de moralização, o projeto busca assinaturas para que essa escolha seja pública e
mais qualificada. Em busca de cinquenta mil assinaturas, a iniciativa solicitou apoio do
CAU/SC. O Presidente encaminhou para votação o apoio ao Movimento ´Conselheiro
Cidadão`, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente informou que recebeu
um documento, já encaminhado a todos os conselheiros pela manhã, sobre a Resolução nº 81
do CAU/BR que trata sobre o regulamento eleitoral. Explicou que se deve formar em Santa
Catarina uma Comissão eleitoral, formada por três ou cinco membros, que cumpram os
requisitos solicitados. O Conselheiro Giovani se manifestou dizendo que acha importante que
uma comissão fique responsável pelo adensamento das informações da resolução e pela
adesão dos membros indicados, sugerindo a CED. O Presidente lembrou que os membros da
Comissão Eleitoral não poderão concorrer a vagas. Sugeriu que esse trabalho fosse feito pela
Comissão de Honrarias que é composto por um membro de cada comissão ordinária. O
Conselheiro Raineski solicitou que nessa reunião, todos os conselheiros fossem convidados. O
Presidente encaminhou para votação que a Comissão Temporária de Honrarias seja
responsável pelo tratamento do texto da resolução e apresentação dos nomes dos membros,
para que o plenário possa aprovar a criação da Comissão Eleitoral na próxima reunião.
Aprovação unânime. O Conselheiro Ciarini pediu a palavra e fez um breve relato sobre o
Fórum de Presidente de Tocantins, citando os temas abordados na reunião. Enfatizou que, em
sua opinião, não há um bom entrosamento entre a postura do CAU/BR e o Fórum, e que as
reuniões não são planejadas para participação dos presidentes estaduais. Em seguida, o
Presidente solicitou que o Advogado Charles fizesse um relato sobre a situação das inscrições
no CEAU/SC. O Advogado explicou que foi encaminhado ao IAB, ACEA, SINDARQ, ABAP e
ACEARQ, um modelo de requerimento, constando os documentos necessários para ingresso
no Colegiado, e que quatro delas encaminhou parte da documentação, porém o IAB/SC foi a
única entidade a encaminhar todos os documentos listados na portaria. O Presidente relatou
que a ABAP entrou em contato questionando as exigências. O Conselheiro Raineski enfatizou
que as exigências são para segurança do CAU/SC. O Conselheiro Giovani corroborou com a
ideia e disse que os critérios devem ser obedecidos e respeitados. O Conselheiro Maykon
solicitou que as entidades mistas fossem informadas da criação do CEAU e orientadas para
participação. No item 5.RELATO DOS DIRETORES, o Conselheiro Bogoni, Diretor Financeiro,
iniciou seu relato falando da representação que fez no dia dois de junho, no IV Seminário
Estadual de Sistemas de Ensino de SC, e disse que os Conselhos, em geral não foram
abordados. Em seguida, citou a receita arrecadada do mês de maio no valor total de
quatrocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, somando praticamente sessenta
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por cento do valor orçado para o ano. Citou as despesas somando o valor de trezentos e
dezenove mil reais. A Diretora Administrativa, Conselheira Sônia, relatou, na parte de gestão
de pessoas, a contratação dos Assistentes Técnicos Jaqueline Grazeffe e Valdemir Celso dos
Santos, a contratação do estagiário em Comunicação Social (Jornalismo), a apresentação do
atestado médico por quinze dias da funcionária Stephanie Lobato e do seu atestado para a
Licença Maternidade, a renovação do contrato da funcionária Bárbara Graff Konzen por
centro e vinte dias, a homologação do Concurso Público e apuração e finalização do
levantamento das horas trabalhadas dos funcionários do quadro. Falou da aprovação das
propostas de alteração na estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e da elaboração
da Minuta de Portaria que regulamenta a forma de contratação dos Cargos de Provimento em
Comissão. Citou o andamento dos processos de compras e licitatórios, informando que será
definido se será renovado o contrato de prestação de serviços do GRUPO GREENCARD,
empresa que fornece o vale alimentação e vale refeição dos funcionários. Por fim, informou
que no dia trinta maio, houve o comunicado a cinco funcionários para cumprimento do aviso
prévio, tendo opção pela diminuição da carga horária para seis horas diárias, ou a opção de
oito horas e ausência no trabalho de sete dias corridos. O Conselheiro Simon ausentou-se da
reunião. No item 6. RELATO DAS COMISSÕES, o coordenador adjunto da Comissão de Contas
e Atos Administrativos, Conselheiro Giovani, solicitou oficialização da solicitação de
afastamento do Conselheiro André, a partir do dia dois de junho, por trinta dias. Relatou que
foi deliberado que o CAU/SC compre vasos e plantas para a sede provisória do CAU/SC, no
valor total máximo de novecentos reais, para haver um movimento de humanização, antes da
reforma. Citou a aprovação da alteração dos ajustes apresentados na 5ª Reunião Ordinária da
CCAA referentes ao PCCS. Deliberou-se pela definição, até primeiro de julho, da política de
concessão de benefícios de Vale Alimentação e Vale Refeição aos funcionários do quadro
permanente, uma vez que o Conselho está sendo questionado por esses funcionários sobre
essa política. Solicitou que a gestão dos documentos de Acervo Técnico oriundos do CREA/SC
tenha cronograma definido até primeiro de julho, a ser apresentado na próxima reunião
Ordinária da CCAA. Estabeleceu o dia primeiro de julho como prazo máximo para efetivação
das compras através Pregão Eletrônico, e o dia trinta de agosto como prazo máximo para que
todos os bens estejam lançados no Sistema de Patrimônio e devidamente etiquetados.
Deliberou pela ampliação do quadro funcional de vinte para vinte e dois funcionários, sendo
uma vaga para Analista Técnico e uma vaga para Secretário, apresentando um documento
que justifica tais contratações. Citou a aprovação do ajuste no orçamento exercício de dois mil
e catorze, para atender as necessidades da reforma da sede provisória do CAU/SC, de cento e
catorze mil, dentre outras, totalizando um montante de quinhentos e noventa e dois mil,
oitocentos e vinte e oito reais. Citou a aprovação da minuta da Portaria Normativa de
definições e regulamentação dos cargos comissionados e da minuta da Portaria Normativa
referente aos processos de admissão de pessoal efetivo do quadro definitivo de pessoal do
CAU/SC. Falou da aprovação do patrocínio para a ACEA, no valor de dez mil reais e da
reedição do Edital de Patrocínios no valor total de trinta mil reais. Não houve relato da
Comissão de Ética e Disciplina, em função da não ocorrência da reunião. No relato da
Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o Conselheiro Bogoni, coordenador da comissão,
citou o andamento de alguns processos. A Conselheira Sônia questionou se os RRTs
extemporâneos não deveriam ser encaminhados para a CED, uma vez que é uma falta ética. O
Conselheiro Raineski justificou que a demanda é grande e que são encaminhados apenas os
casos excepcionais. A Conselheira Sônia aproveitou para lembrar que a CED não pode ficar
em advogado. Não houve relato da Comissão de Temporária de Patrimônio, em função da não
ocorrência da reunião. No Relato da Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o
Coordenador Adjunto, Conselheiro Marco Bissani, apresentou a coordenação eleita:
Coordenador Daniel Rodrigues da Silva e Coordenador Adjunto Marcos A. Bissani. Citou as
duas propostas de ações formuladas para o reinicio das atividades da comissão: de
Valorização da Profissão por meio do fortalecimento da Rede de Representações visando
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maior participação do CAU/SC nos Conselhos Municipais, e de fiscalização, que tem como
objetivo verificar quais municípios de Santa Catarina possuem RRT do Plano Diretor. O
Conselheiro Jorge defendeu que os conselhos municipais não devem ter representação do
CAU/SC, como de nenhum outro Conselho, pois o representante não tem como se reportar,
passando a ser representação personificada, não sendo voz do conselho. No relato da
Comissão Temporária de Comunicação, o coordenador adjunto Giovani informou que foram
apresentadas as ações do Plano de Comunicação (calendário; boletim interno) e que houve
um relato do andamento da documentação das agências de publicidade. Solicitou elaboração
de minuta de protocolo de intenções com a Fundação Franklin Cascaes e citou que foram
discutidas as alterações do novo site do CAU/SC. No relato da Comissão Temporária para o
Concurso Público, o Conselheiro Giovani informou que houve a homologação do concurso no
DOU e que já houve a primeira e a segunda chamada. Citou os ajustes com o MPT, no qual
reestabeleceram-se os critérios de transição do quadro de empregados temporários e
definitivos do CAU/SC. Em seguida, declarou encerrados os trabalhos da comissão,
extinguindo-a. No relato da Comissão Temporária de Preparação do Seminário das Cidades
Democráticas e Metropolitanas, o Conselheiro Giovani explicou que houve reunião com o
Secretário Murilo Flores, informou que a data do dia 18 de novembro foi confirmada, e que o
evento ocorrerá na ALESC, com exposição pública dos projetos no foyer. No relato da
Comissão temporária de Honrarias o Conselheiro Giovani relatou que ocorreu a eleição dos
coordenadores: Coordenador Giovani Bonetti e Coordenador Adjunto Marcos Alexandre
Jobim, que foi feito um cronograma para o evento, que foi discutido o nome para o ato de
Honraria, que foram definidos dia, horário e local para realizar o evento, e que acontecerá na
noite do Dia do Arquiteto, no TAC. Informou que há a intenção de firmar parceria com a
Fundação Catarinense de Cultura. Reforçou que a comissão assumiu o compromisso de
encaminhar a criação da Comissão Eleitoral e que todos os conselheiros serão convidados
para participar da reunião que abordará o assunto. No relato da Comissão Temporária de
Acompanhamento do Plano Diretor Participativo de Florianópolis, o Presidente informou que
estão esgotadas as inscrições para participação no Seminário com objetivo de esclarecer
dúvidas sobre o Plano Diretor Participativo de Florianópolis, programado para o dia vinte e
sete de junho. O Conselheiro Giovani enfatizou a importância deste evento, solicitou gravação
do mesmo, e também solicitou espaço para abertura de questionamentos no momento, com
direito a réplica e tréplica. O Arquiteto Marco Bissani ausentou-se da reunião. A Conselheira
Sônia se manifestou lembrando que a Comissão Ética vai necessitar de reunião extraordinária
para tratar do Simpósio que ocorrerá no dia treze de agosto, através de videoconferência. O
Gerente Márcio solicitou que fosse agendada uma nova data para a segunda chamada da
capacitação de análise de processos, aprovada anteriormente em plenária, aproveitando o
conhecimento do Advogado Charles, que terá seu contrato encerrado no final de julho. No
item 6. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, no item A. Relato de Processos, realizou-se a análise
dos autos nº 6.02.324-9, instaurado em face da denúncia efetuada por Andrey Luis Tietbohl
Plama em desfavor do Arq. e Urb. Marcos Gomes Fernandes, em virtude do suposto abandono
de obra executada pelo profissional denunciado, bem como uso de materiais de péssima
qualidade nas etapas realizadas. CONSIDERANDO a análise dos autos, em especial o Voto
Fundamentado proferido por seu Relator (fls. 189-191), o Plenário do CAU/SC, por
unanimidade, JULGOU improcedente o recurso apresentado pelo denunciante e manteve a
aplicação de advertência reservada ao denunciado, por considerar que a decisão recorrida
estava devidamente fundamentada e por adequar-se perfeitamente ao caso em análise.
Votaram os senhores Conselheiros Ademir Luiz Bogoni, Giovani Bonetti, Maykon Luiz da
Silva, Jorge Pias Raineski. Absteve-se a Conselheira Taiana Polli. Em seguida, realizou-se a
análise dos autos nº 6.08.178-5, instaurado em face da denúncia efetuada por José Fabiano
Dullius em desfavor da Arq. e Urb. Juliana de Souza e Silva, em virtude da profissional
denunciada insistir em iniciar obras no Condomínio Edifício Tapuia sem o respectivo
licenciamento. CONSIDERANDO a análise dos autos, em especial o Voto Fundamentado
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proferido por seu Relator (fls. 62), o Plenário do CAU/SC, por unanimidade, JULGOU
improcedente o recurso apresentado pelos denunciados e determinou o arquivamento do
processo, por considerar que não houve irregularidades ou vícios no exercício profissional,
pois, inclusive, o denunciado apresentou o alvará da obra (fls. 44, 45, 46, 47 e 50). Votaram os
senhores Conselheiros Ademir Luiz Bogoni, Giovani Bonetti, Maykon Luiz da Silva, Jorge Pias
Raineski e Taiana Polli. No item B. Homologação da coordenação da Comissão
Temporária de Políticas Urbanas, o Presidente encaminhou para votação os nomes dos
conselheiros Daniel Rodrigues como coordenador e do Marco Bissani como coordenador
adjunto, que foram aprovados por unanimidade. No item C. Homologação da coordenação
da Comissão Temporária de Honrarias, o Presidente encaminhou para votação os nomes
dos conselheiros Giovani Bonetti como coordenador e do Marco Jobim como coordenador
adjunto, que foram aprovados por unanimidade. No item D. Avaliação da continuidade de
aplicação da Resolução nº 38 do CAU/BR, o Presidente apresentou a deliberação que
suspende temporariamente a total aplicabilidade Resolução nº 38 do CAU/BR. O Presidente
explicou que a Resolução que trata do salário mínimo profissional, gera diversas demandas,
principalmente das prefeituras, e que já houve diversas tratativas com o CAU/BR, de tentar
dar um encaminhamento para essas reclamações e reivindicações, porém sempre, sem
sucesso. O Advogado explicou que o documento delibera que arquitetos e urbanistas,
servidores da administração pública direta e indireta, municipal e estadual, da aprovação do
RRT de cargo e função sem a exigibilidade de cumprimento da Lei 4.950-A, até que o CAU/BR
se posicione sobre a matéria. O Advogado Charles, ainda lembrou que a lei 4.950 foi declarada
inconstitucional, e o Conselheiro Giovani solicitou que fosse incluída a informação no
documento. A deliberação com os devidos ajustes foi aprovada por unanimidade. O
Conselheiro Jorge Raineski ausentou-se da reunião. No item E. Ampliação do quadro
funcional, o Presidente lembrou que o Conselheiro Giovani havia apresentado a justificativa
para a abertura das novas vagas no relato da CCAA e assim, foi aprovada por unanimidade a
ampliação do quadro funcional, de vinte para vinte e duas vagas, incluindo uma vaga de
secretário e uma de analista técnico. Em função da necessidade do Gerente Márcio de se
ausentar da reunião, o Presidente solicitou alteração da ordem dos itens de votação, uma vez
que os itens I e H poderiam exigir explicações do gerente. No item I. Portaria que institui e
regulamenta os procedimentos referentes ao processo de admissão de pessoal efetivo
do Quadro Definitivo de Pessoal do CAU/SC, o Conselheiro Giovani apresentou a portaria, e
o Gerente Márcio explicou detalhes dos procedimentos complementares da contratação dos
concursados, abordados na portaria. Encaminhada para votação, foi aprovada por
unanimidade. No item H. Contingenciamento do orçamento dois mil e catorze para
atender contratação da reforma, o Conselheiro Giovani apresentou a revisão e solicitou que
as comissões enviassem os ajustes de seus planos de ação, por e-mail, diretamente para a
CCAA, em até quinze dias. Encaminhados para votação, os trezentos mil que serão
incrementados na receita e as diferenças de custos para viabilizar a reforma da sede,
garantindo os quatrocentos e onze mil reais para a reforma, foram aprovados por
unanimidade. No item J. Distribuição de processo fiscalizatório, o Presidente designou a
Conselheira Taiana como relatora do processo nº 1000004991/13. No item F. Portaria
Normativa de Representações, o Presidente explicou que não há impedimento legal, que
pelo regimento essas indicações são de prerrogativa do Presidente e que o importante
cautela com a qualidade das representações. A Conselheira Sônia lembrou que o CAU não é
formador de opinião, mas que o representante deve estar presente, defendendo a lei
garantindo os direitos da profissão. Lembrou também que o CAU/SC promove cursos e
palestras que orientam e qualificam os arquitetos. A Conselheira Taiana disse que entende a
preocupação do Conselheiro Raineski, citada anteriormente, mas salientou também que a
presença do arquiteto atualmente é reduzida, e que se o CAU/SC não ocupar as cadeiras
disponíveis, alguém irá ocupar. Disse que as indicações devem buscar alguém que tenha
qualificação para o assunto, e que é importante ter gestão e controle das representações. O
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Conselheiro Ciarini defendeu que quanto maior o número de arquitetos nos conselhos, mais
positivo, e que o importante é normatizar as representações. O Conselheiro Giovani ainda
sugeriu reuniões semestrais para um alinhamento com os representantes. A portaria foi
encaminhada para votação e aprovada por unanimidade. No item 8. MANIFESTAÇÃO DOS
CONSELHEIROS ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, a Conselheira
Sônia falou de sua representação e da Conselheira Fárida no Ministério da Cultura, na setorial
de Arquitetura e Urbanismo. Explicou que foram eleitas para fazer parte do Conselho
Nacional de Política Cultural, onde são definidas as metas do governo, de orientação para
direcionamento da cultura no país, e onde arquitetura é reconhecida como produção de
espaço e economia criativa. Em seguida solicitou apoio na reeleição do mesmo grupo para
continuidade dos trabalhos. O Conselheiro Ciarini lembrou que é o último semestre do
mandato e sugeriu que começassem a organizar uma festa de encerramento dos conselheiros
junto com toda a equipe do CAU/SC, no fim do ano. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
Ronaldo de Lima desejou um bom retorno a todos e declarou encerrada a Trigésima Segunda
Reunião Plenária do CAU/SC, às dezoito horas e vinte e quatro minutos. Para constar, eu,
Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será
rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente Ronaldo de
Lima e pelos Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.
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