Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 34 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina, realizada em oito de agosto
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 doze minutos do dia oito de agosto 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 quatro. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e
Urbanista RONALDO DE LIMA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas
GIOVANI BONETTI, CEZAR FRANCISCO CIARINI, DÉCIO GOMES GÓES, ADEMIR LUIZ
BOGONI e SÔNIA SUZETE ROESE, os suplentes de conselheiro LEONARDO HENRIQUE
DANTAS e CIDE ALFREDO FONTANA, a Assessora de Imprensa JOSIANE TEIXEIRA
MANOEL, os empregados do CAU/SC, Gerente Geral MÁRCIO BITTENCOURT, a Assessora
Especial JANE PILOTTO, a Ouvidora ROSANA CERVO, os Advogados GUILHERME DUTRA e
GUSTAVO SOUZA SANTOS, o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES, e as
Secretárias TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e BRUNA PORTO MARTINS. Ressalta-se a
ausência justificada dos Conselheiros MARCOS ALEXANDRE JOBIM, FÁRIDA MIRANY DE
MIRA, RENEE GONÇALVES, JORGE PIAS RAINESKI e ANDRÉ LUIS SERAFIM. 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 7.
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, dos itens E. Distribuição de Processos Éticos (12), F.
Ampliação do quadro funcional e G. Autonomia do Gerente Técnico e Analistas
Técnicos para a análise e decisão de processos “ad referendum” da CEEP. Solicitou
também exclusão do item A. Relato de Processo, em função da ausência da Conselheira
Taiana, designada relatora. A pauta foi aprovada por unanimidade com as devidas alterações.
Em seguida a ata da trigésima terceira reunião plenária foi aprovada, com abstenção dos
Conselheiros Leonardo, Cide, Bogoni e 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. No item 3.RELATO DO
PRESIDENTE, o Presidente citou alguns eventos com representação do CAU/SC, como a
Segunda Visita Consultor Symnetics, para tratar sobre Planejamento Estratégico, nos dias
catorze e quinze de julho, onde foi conferida a evolução dos indicadores estabelecidos para
avaliar a implantação do plano, gerando um case como referência, apresentado na plenária
ampliada extraordinária em Aracajú. Citou o sucesso e o andamento do Workshop –
Empreender em Arquitetura, indicando as cidades onde ocorreu e o número de participantes
em cada uma delas. Lembrou que os próximos ocorrerão nos dias três e dez de agosto, nas
cidades de Balneário Camboriú e Lages, respectivamente. Falou sobre a Plenária Ampliada do
CAU/BR, no dia dezoito de julho, que aprovou a minuta da nova resolução que compreende o
Centro de Serviços Compartilhados e a Rede Integrada de Atendimento. Explicou que há um
empasse quanto aos valores de repasse e pagamentos, podendo ser feito através de convênio
ou consórcio, e que não houve um consenso durante a reunião, levando a discussão para
plenária ampliada extraordinária, onde se decidiu por adiar a Resolução nº 71 do CAU/BR,
que define o compartilhamento como é hoje, prorrogando até dezembro, para melhor
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discussão sobre essas questões. O Conselheiro Giovani disse que acha que é importante ter o
compartilhamento, mas faltam definições claras de investimento e objetivo. Explicou que
julga o convênio a melhor opção. O Presidente citou Seminário CAU/CONFEA, que ocorreu em
Brasília nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de julho, enfatizando a importância do evento
para discussão das atribuições, onde se formaram grupos para tratar das ações conjuntas dos
conselhos. Lembrou que informou ao Presidente do CREA/SC da formação da parte do
CAU/SC na Comissão de Relações Inter Profissionais, e o mesmo se comprometeu apresentar
o nome dos representantes, para que no mês seguinte ocorra a primeira reunião da comissão.
Citou sua participação, juntamente com o Presidente do CAU/BR, no Prêmio AREA - Troféu
Tuper de Engenharia e Arquitetura. Relatou que no Décimo Quinto Fórum de Presidentes em
Sergipe também foi discutido diversas questões sobre fiscalização, além do
compartilhamento, como citado anteriormente. Citou a reunião com os organizadores da Casa
& Cia 2014, a reunião com Arquiteto Dácio e Secretário Dalmo, e reunião com o Prefeito de
Joinville juntamente com o Presidente do CREA/SC. Relatou as assinaturas, no período da
manhã, dos protocolos de intenções com IAB/SC e AsBEA, e dos contratos de patrocínio com
as entidades e ações contempladas na chamada pública. O Presidente anunciou que terá que
se ausentar às dezesseis horas da reunião e anunciou que irá se afastar da presidência do
Conselho do dia vinte e sete se setembro ao dia quinze de outubro, por motivos pessoais.
Solicitou cuidado de todos os arquitetos, ao se tornarem representantes do Conselho, para
que cumpram com o que determina a portaria aprovada em plenária, enfatizando a
importância dos relatórios para a qualificação das representações. Por fim, falou da
manifestação do Conselheiro Raineski na ultima plenária, quanto ao apoio da Assessora a
Especial ao Projeto de Lei do Paisagista, em seu site, esclarecendo que foi um descuido, que
era uma publicação antiga, já retirada, que não há nenhuma motivação da assessora referente
à criação de um Conselho para Paisagistas, e explicou que entrou em contato com a
Presidente do IAB/SC, explanando o caso. A Assessora Jane se colocou a disposição para
maiores esclarecimentos e declarou sua posição segura de que não existe nenhuma intenção
de desqualificação do arquiteto ou de estimulo a outras profissões em desenvolver
atribuições do arquiteto e que sua posição é favorável ao CAU. Item 4. RELATO DO
OUVIDOR, a Ouvidora Rosana apresentou seu relatório e relatou que com a retomada do
canal da Ouvidoria no site do CAU/SC, o volume de atendimentos voltou a normalizar.
Informou que neste mês o destaque foi o novo modelo de RRT que tem causado
estranhamento aos profissionais, com muitas reclamações e sugestões de melhoramentos.
Explicou que foi enviado um relatório ao CAU/BR com relação ao envio das carteiras
profissionais (em função do término do contrato do CAU/BR com os Correios), do plano de
saúde e do acesso ao SICCAU. O Conselheiro Giovani solicitou o envio de ofício ao CAU/BR de
solicitação de esclarecimentos das falhas no envio das carteiras, conforme demanda na
ouvidoria, uma vez que o CAU/SC paga por esse trabalho. No item 5.RELATO DOS
DIRETORES, a Diretora Administrativa Sônia relatou que houve a terceira e a quarta
convocação dos funcionários aprovados no Concurso Público nº 1/2013, e que nos dias oito e
dez de julho, assumiram quatro, e no dia vinte e oito, duas pessoas convocadas, restando
chamar um último Assistente Técnico. Informou que foi realizada a primeira avaliação de
desempenho, conforme Portaria Normativa nº 07-2014, dos primeiros vinte dias dos
concursados, e que a maior parte obteve média acima de sete. Relatou que foram finalizados
os contratos com os funcionários Advogado Charles Jacob Pegoraro Kerber e os Assistentes
Técnicos Jaqueline Grazeffe e Valdemir Celso dos Santos. Citou que os funcionários foram
comunicados sobre a nova política de auxílio alimentação, a partir de agosto, no valor de
vinte e quatro reais por dia trabalhado, com desconto de cinco por cento do valor na folha,
dando a opção aos funcionários de receber o crédito como vale alimentação ou vale refeição.
Informou que os arquitetos fiscais e analistas técnicos tiveram seus salários atualizados com
base no mínimo profissional, incluindo um adendo ao PCCS definindo esta necessidade de
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atualização salarial. Disse que está em fase de implantação e adaptação o sistema de ponto
eletrônico, e que para fins de registro oficial da jornada de trabalho durante este período de,
que se entende até o final agosto, o registro de ponto manual está mantido. Lembrou ainda
que cada gerência definiu o horário de trabalho com seus funcionários de acordo com as
necessidades e demandas do Conselho, todos com carga horária de quarenta horas semanais.
O quadro de funcionários no mês de Julho segue com trinta e um funcionários. Citou o
andamento dos processos de compras, contratos e licitações: encerrados contratos com as
empresas fornecedoras de material de limpeza e expediente, e prevista abertura de nova
licitação. Mantido contrato com fornecedor de material de informática, contratada empresa
de serviço de saúde ocupacional do trabalhador e renovado o contrato com a empresa
especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, além dos serviços de
copa, recepcionista e técnico de informática, por demanda. Os outros processos de licitação
continuam em andamento. Informou que foi entregue o projeto pela Atelier Arquitetura, que
foi efetuada a compra de Software CorelDraw demandada pela Comissão de Comunicação e
que foi contratada a fotógrafa para compor banco de imagens do CAU/SC, demandada
também pela Comissão de Comunicação. Citou a realização de dez cursos, em seis regiões do
estado, visando à capacitação de empreendedores e realização de iniciativas para o
desenvolvimento de pequenos negócios. Relatou que está em tramite de assinaturas o
contrato com o IAB/SC responsável pelos serviços de assessoria, planejamento, organização e
execução, para realização do concurso denominado “Prêmio Estadual para Estudantes
Graduandos em Arquitetura e Urbanismo”. Disse que foi concluída e homologada a licitação
com a empresa de serviços de publicidade, e que por dispensa e compra direta foram
compradas as placas de identificação para os bens patrimoniais do CAU/SC. Em relação à
reforma, informou que foi realizada a sessão abertura dos documentos de habilitação das
cinco licitantes interessadas, no dia quatro de agosto, que será realizada em quinze de agosto
a segunda sessão para julgamento das propostas comerciais (preço), e que estão sendo
realizadas as ações para locação de sala para instalação dos funcionários do CAU/SC durante
o período da reforma. Informou que foi realizado o primeiro pregão eletrônico para aquisição
de apoia pés e suporte de monitor. São processos de intenção de compra: aluguel de
impressoras (Outsourcing de Impressão), aquisição de acessórios de informática, de EPIs
(capacetes, botas, coletes, protetor solar, capas) para fiscalização, e de material promocional e
gráfico. Destacou que houve a organização dos processos de trabalho da Gerência
Administrativa separando por área de competência, definindo forma de aprimoramento das
atividades além de divisão das pastas no servidor do CAU/SC, e que está sendo estudada a
possibilidade de incorporar na central o canal 0800, e alocação de chips de celular. Em
seguida o Diretor Financeiro Ademir Bogoni relatou que a Receita corrente total no mês de
julho foi de quatrocentos e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos,
alcançando um acumulado do ano de três milhões, quatrocentos e sete mil, cento e quatro
reais e vinte nove centavos, totalizando aproximadamente oitenta por cento da receita
corrente total orçada para o ano de dois mil e catorze. Citou as despesas do mês de julho no
valor de trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis
centavos. Foram pagas e registradas como restos a pagar do ano de dois mil e treze despesas
no montante de treze mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos. Citou o saldo
bancário em trinta e um de julho no valor de cinco milhões novecentos e vinte e nove mil,
duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos. Informou que foi feita a análise
de vinte e um protocolos, dos quais dez tratavam de cálculo e confecção de boleto de
interrupção de registro, e que foram analisadas vinte e seis solicitações de ressarcimento, três
foram deferidas com pagamento previsto para cinco de agosto e o restante estavam com
pendências de documentação. Informou ainda que o Projeto “Política de Negociação de
Débitos – CAU/SC”, confeccionado pelas Gerências Financeira e Técnica, foi encaminhado ao
Presidente do CAU/BR, no dia vinte e oito de julho. O referido protocolo foi tramitado para a
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Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e o tema será pauta da trigésima primeira
Reunião Ordinária da Comissão, nos dias vinte oito e vinte e nove de agosto. Informou que em
julho foram iniciados os procedimentos para efetivar a Segunda Reprogramação do
Planejamento e Orçamento. No item 6. RELATO DAS COMISSÕES, o coordenador adjunto da
Comissão de Contas e Atos Administrativos, Conselheiro Giovani informou que foram
aprovados os relatórios administrativo e financeiro e a Segunda Reprogramação
Orçamentária. Informou que se deliberou pela instalação, até o dia trinta de agosto, de cinco
chips de celular do CAU/SC na central telefônica e pela confecção de uma portaria normativa
para ordenar mudanças de rubricas orçamentárias dentro dos planos de ação. Solicitou que
as informações referentes ao concurso do quadro de funcionários do CAU/SC devem ser
repassadas à CCAA, inclusive atualizações dos processos que ainda estão em vigor, e que o
horário de trabalho dos funcionários do CAU/SC seja único para todo o quadro, salvo os
horários dos funcionários da Gerência Técnica – Setor Atendimento. No relato da Comissão
temporária de Honrarias, o Conselheiro Giovani relatou que foi aberto o edital de indicação
para os premiados, dentro de quatro categorias. No relato da Comissão Temporária de
Preparação do Seminário das Cidades Democráticas e Metropolitanas, o Conselheiro Giovani
relatou que foi recebido um currículo, indicado pelo Comitê Colombiano-Brasileiro, muito
interessante e que será feito um contato informal inicial convidando para uma palestra
magna sobre a região metropolitana, e que as outras demandas da comissão são
administrativas de rotina. Informou que em setembro haverá a convocação de uma reunião
para escolha dos projetos para a exposição. O Conselheiro Décio sugeriu contato com a
Agência de Desenvolvimento que articula os setores econômicos, da Região ABC em São
Paulo, para palestra sobre viabilização financeira da Região Metropolitana. O Conselheiro
Giovani solicitou que a Assessora Jane contatasse a agência. O Conselheiro Giovani ainda fez
um aparte e informou que recebeu, por telefone, a informação do conselheiro Renee, de que
ontem foram aprovados na íntegra e assinados os decretos da Outorga Onerosa e do Estudo
de Impacto de Vizinhança do Plano Diretor Participativo de Florianópolis. No Relato da
Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o Coordenador Adjunto, Conselheiro Leonardo
relatou que se deliberou por elaborar um ofício para envio às prefeituras e sedes de SDR,
solicitando a lista de Conselhos e o modo de participação do CAU/SC nesses Conselhos, para a
indicação de um representante. Informou que foi definido que o Coordenador Daniel
participará junto à Letra Editorial, da criação de uma matéria sobre os Conselhos Municipais
e Planos Diretores, passando a última Ata da Comissão de Políticas Urbanas e o Regimento
Interno de Patrimônio Histórico de Blumenau. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, a
Conselheira Sônia informou que foi concretizado o apoio do IAB-SC para a realização do
Simpósio de Ética nas cidades-polo, e que será feita a contratação de uma empresa a ser
definida, para promover a transmissão e recepção de dados do evento via videoconferência.
Informou que em virtude da impossibilidade da presença do palestrante anteriormente
escolhido, será feita a escolha de outro nome para palestrar no evento. Informou que a
comissão deliberou pela participação dos membros da CED/SC nas reuniões da CED/BR,
conforme segue: Conselheiro Cézar Francisco Ciarini, em Diamantina/MG, nos dias vinte e
oito e cinte e nove de agosto e Conselheira Sônia Susete Roese em Rio Branco/AC, nos dias
vinte e cinco e vinte e seis de setembro. Informou que foram aprovados pela CED/SC os
relatórios dos processos ético-disciplinares que tramitam neste conselho, a serem enviados
ao CAU/BR por intermédio da presidência do CAU/SC. Explicou que o Advogado Guilherme
está com onze processos remetidos à plenária e solicitou que houvesse uma votação em
bloco, uma vez que a maioria desses processos está com decisão de arquivamento da CED, em
função da solicitação de arquivamento já feita pela CEARQ ou de sua prescrição, solicitando
um voto de confiança para a comissão e para o jurídico, em prol da celeridade dos processos.
No relato da Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o Conselheiro Bogoni, coordenador
da comissão, citou que foram analisados sessenta e quatro processos de Registro Profissional,
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quarenta e quatro processos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) Extemporâneos,
seis processos de Interrupção de Registro e catorze processos de Cancelamento de RRT.
Informou que a Gerente Bárbara Prochaska sugeriu a dispensa da declaração de não exercício
profissional utilizada pelo CAU/SC, com base nas Resoluções nº18 e nº32 do CAU/BR, para
instruir os processos de interrupção de registro profissional, haja vista que para o cadastro
de protocolo no SICCAU deste tipo de solicitação é necessário assinalar os campos com os
requisitos estabelecidos pelas resoluções e que contemplam os termos da declaração criada
anteriormente pela CEEP-CAU/SC. Assim, o preenchimento da declaração deixa o processo
moroso e com informações em duplicidade. Relatou que a Analista Técnico Melina Marcondes
apresentou aos Conselheiros a solicitação de anotação de especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho, curso oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí, protocolada sob o
nº114439/2014, que foi instruída com a justificativa do coordenador do curso para a
adequação da carga horária das disciplinas cursadas às estabelecidas pelo Parecer
nº19/1987, do Conselho Nacional de Educação, que definiu o Currículo Básico para os cursos
desta especialização. O Conselheiro Bogoni ainda destacou que a Universidade afirmou que o
CREA/SC aceitou essa diferença da carga horária. Relatou que a Gerente Técnica Bárbara
abordou sobre a delegação de autonomia ao Gerente Técnico e aos Analistas Técnicos na
decisão de processos cuja deliberação atual é da CEEP-CAU/SC, excetuando-se os casos de
fiscalização e registro de profissional diplomado no exterior, o primeiro por resultar em
motivação para nulidade do processo e o segundo por depender de homologação posterior do
CAU/BR, que exigirá parecer da CEEP-CAU/SC. Desta forma, os processo serão decididos pela
Gerência Técnica e homologados pela CEEP-CAU/SC, cabendo à comissão definir diretrizes
para a Gerência Técnica. Sobre a reunião ampliada da CEEP, o Conselheiro Bogoni informou
que houve grande adesão e que foram encaminhados alguns procedimentos sobre
fiscalização. Informou que maiores informações sobre a reunião serão encaminhadas a todos
os conselheiros por e-mail. No relato da Comissão Temporária de Comunicação, o Presidente
informou que foi aprovado o contrato com a fotógrafa Mariana Bozo e a exposição de obras
junto a Prefeitura de Florianópolis. Disse que se deliberou por promover um debate entre os
candidatos a governador do Estado de Santa Catarina, para tratar sobre os planos que são
afetos aos arquitetos. Os Conselheiros Décio e Sônia enfatizaram a importância de um contato
prévio com os candidatos para expor a pauta e as intenções desse debate. O Presidente citou
a elaboração de um material voltado aos síndicos, orientando sobre suas
corresponsabilidades. Relatou a reunião com a empresa que venceu a licitação da agência de
publicidade, uma empresa reconhecida que atende outros órgãos públicos, que se mostrou
bastante interessada, deixando agendada uma próxima reunião para dar início aos trabalhos.
O Presidente se ausentou e o vice-presidente assumiu a condução da reunião. No relato da
Comissão Eleitoral, o Advogado Gustavo relatou que ocorreram duas reuniões, que o
arquiteto Maurício Andriani foi eleito como coordenador, e a arquiteta Patrícia Moschen
como adjunta. Informou que foi apresentado aos membros o Regimento Eleitoral, a Resolução
nº 81, e os prazos a serem cumpridos. Informou que as reuniões ocorrerão preferencialmente
às segundas-feiras, com duração de duas horas. Relatou que foi definido o número de
conselheiros para a próxima gestão, que após um levantamento, e conforme o regulamento,
resultou em treze membros. Informou que a próxima reunião será dia onze de agosto. No
item 7. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, no item B. Segunda reprogramação orçamentária
2014, o Gerente Márcio apresentou o demonstrativo da segunda reprogramação
orçamentária e o quadro geral orçamentário. Encaminhada para votação, foi aprovada por
unanimidade a Segunda Reprogramação Orçamentária de dois mil e catorze, com incremento
na receita corrente em quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta reais, passando
o Orçamento Total de sete milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e
quinze reais e quarenta e sete centavos, para oito milhões, oitocentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos. O Conselheiro Giovani enfatizou que
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se sente refém do CAU/BR, principalmente quanto aos prazos e diretrizes estipulados,
esclarecendo que a obrigatoriedade é de prestar contas ao CAU/BR apenas. Sugeriu que se
iniciasse a programação orçamentária do ano de dois mil e quinze, para apresentação de um
esboço na próxima reunião plenária. No item C. Homologação da coordenação da
Comissão Eleitoral, foi aprovado por unanimidade o nome do arquiteto Maurício Andriani
como coordenador, e a arquiteta Patrícia Moschen como adjunta da comissão. No item D.
Posicionamento do CAU/SC sobre CSC e implantação do RIA, o Vice-Presidente informou
que é um ato ad referendum do Presidente, lembrando que todos os conselheiros tiveram
acesso ao documento. O Conselheiro Giovani disse é importante construir um documento
denso e claro, uma vez que no CAU/BR está sendo discutido um projeto de retenção na fonte.
Lembrou que o CAU/SC paga há oito meses, vinte mil reais mensais ao CAU/BR e não há um
retorno de melhoria no sistema. Disse que é necessário, mas que até o momento está injusto,
justificando que o CAU/SC compartilha um terço da folha de pagamento do CAU/BR,
enfatizando que Santa Catarina continua com os mesmo problemas. Os Conselheiros Bogoni e
Sônia corroboraram com as ideias do Conselheiro Giovani. No item F. Ampliação do quadro
funcional, o Gerente Márcio apresentou a necessidade da contratação de mais três
assistentes técnicos, em função da grande demanda do atendimento. Explicou que com os
novos funcionários, está se pensando em uma nova estruturação do atendimento, em função
da qualidade, devido à rotatividade dos funcionários terceirizados, além de um serviço de
assistência para a área de fiscalização. O Conselheiro Giovani enfatizou a importância de se
profissionalizar o Conselho. A ampliação foi aprovada por unanimidade. O item G.
Autonomia do Gerente Técnico e Analistas Técnicos para a análise e decisão de
processos “ad referendum” da CEEP foi aprovado por unanimidade. No item E.
Distribuição de Processos Éticos, o Conselheiro Décio foi designado relator do processo
ético de número 6.09.197-7. Conforme orientação da CED, o Conselheiro Cide se dispôs a ser
relator dos processos que serão votados em bloco. Nos processos: 6.10.066-8, 6.09.418-5,
6.09.108-9, 6.10.028-0, 6.06.633-0, 6.10.444-8, 6.07.459-7, 6.09.147-3, 5.11.0125027-1,
6.10.477-5, 6.09.414-0, os Conselheiros Leonardo, Bogoni, Giovani e Décio acompanharam o
voto do relator, no sentido de arquivá-los em bloco, em função da solicitação de
arquivamento já feita pela CEARQ ou de sua prescrição. No item 8. MANIFESTAÇÃO DOS
CONSELHEIROS ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, a Conselheira
Sônia complementou o relato da CED informando que foi negada a realização do simpósio da
ética na ALESC, em função do período eleitoral, gerando uma alteração no formato do evento,
passando a ser uma transmissão direta, pela página do CAU/SC. O Conselheiro Bogoni alertou
para o orçamento do ano de dois mil e quinze, que deve ser iniciado. Solicitou maior
aproximação com as entidades mistas, e maiores informações sobre as eleições. O
Conselheiro Giovani solicitou que algum membro da comissão eleitoral esteja presente na
próxima plenária para um relato mais detalhado. O Conselheiro Bogoni lembrou a
importância da disseminação dos conselheiros no estado, para que nenhuma região fique
descoberta na próxima gestão. O Vice-Presidente explicou que o CAU/SC tem dificuldade de
se manifestar, pois é uma questão particular dos movimentos que serão feitos, e que apenas
após o registro das chapas essas informações poderão ser relatadas em plenária. O
Conselheiro Giovani esclareceu que as inscrições das chapas serão feitas do dia três ao dia
dezenove de setembro. O Vice-presidente enfatizou a importância de estreitar laços com as
entidades mistas. O Conselheiro Giovani expressou sua preocupação e disse que julga
essencial que o CAU/SC divulgue a importância de que as chapas sejam representadas
regionalmente, não como uma obrigatoriedade, mas como uma manifestação pública, uma
diretriz, de que as chapas comtemplem essa regionalização dos conselheiros. O Conselheiro
Décio corroborou com a ideia e apoiou a divulgação desse ponto de vista. Salientou também a
importância da aproximação com as entidades mistas e da boa convivência com o CREA/SC. O
Conselheiro Giovani lembrou que o edital de patrocínio possibilita essa aproximação e
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lembrou que o representante da entidade mista no CEAU/SC deve ser um arquiteto,
solicitando alteração na portaria a ser aprovada em plenária, e que como estas devem se
organizar para a indicação de um único membro, gerando uma maior aproximação e
apresentando as maiores interessadas. Perguntou como está o andamento do CEAU/SC. A
Secretária Tatiana explicou que não foi recebida documentação de nenhuma outra entidade, e
que dessa maneira, o Colegiado continua sem poder der instalado por falta de quórum. O
Conselheiro Décio solicitou que fosse estipulada uma data limite para a apresentação das
inscrições das entidades mistas no CEAU/SC. Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente
Cezar Francisco Ciarini declarou encerrada a Trigésima Quarta Reunião Plenária do CAU/SC,
às dezoito horas e dois 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, pelo Vice-Presidente Cezar Francisco
Ciarini e pelos Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.
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