
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 36 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina, realizada em dez de 
outubro do ano de dois mil e catorze, na 
Sala de Comissões n°01 da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
em Florianópolis – SC. 
 

 
Às catorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de outubro de dois mil e catorze, 1 
em segunda chamada, na Sala de Comissões n°01 da Assembleia Legislativa do Estado de 2 
Santa Catarina, em Florianópolis – SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e 3 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número trinta e seis. 4 
Presente o Presidente em exercício do CAU/SC, Vice Presidente, Arquiteto e Urbanista 5 
CÉZAR FRANCISCO CIARINI, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas 6 
GIOVANI BONETTI, FÁRIDA MIRANY DE MIRA, JORGE RAINESKI, DÉCIO GOMES GÓES 7 
e o suplente de conselheiro o Arquiteto e Urbanista JOSÉ PEDRO SEMMER, a Assessora de 8 
Imprensa JOSIANE MANOEL, os empregados do CAU/SC, Gerente Geral MÁRCIO 9 
BITTENCOURT, a Ouvidora ROSANA CERVO, os Advogados GUILHERME DUTRA e 10 
GUSTAVO SOUZA SANTOS, o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES, e as 11 
Secretárias TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e BRUNA PORTO MARTINS. Ressalta-12 
se a ausência justificada do Conselheiro ADEMIR LUIZ BOGONI, ANDRÉ LUIZ SERAFIM, 13 
MARCOS ALEXANDRE JOBIM e TAIANA POLLI. Após a verificação e constatação da 14 
existência de quórum, o Vice Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os 15 
presentes de silenciar os celulares e de se identificarem antes de qualquer contribuição. 16 
Em seguida apresentou a pauta da reunião e solicitou inclusão no item 6. APRESENTAÇÃO 17 
E VOTAÇÃO, do item D. Delegação ao Núcleo de Lages do IAB/SC a indicação dos 18 
arquitetos e urbanistas representantes do CAU/SC (titular e suplente), no Conselho 19 
Municipal do Patrimônio Cultural de Lages (COMPAC), item solicitado previamente 20 
pelo Conselheiro Raineski, do item E.  Indicação de Arquiteto e Urbanista para compor 21 
a Comissão de Avaliação para seleção de profissionais que irão atuar no “Termo de 22 
Cooperação Firmado entre ACE e PMF”, que prevê a contratação por parte da ACE de 23 
dez engenheiros civis ou arquitetos para prestação de serviços de análises, e do item 24 
F. Escolha dos finalistas entre os nomes inscritos de cada categoria no Edital de 25 
honrarias, a serem encaminhados para a Comissão, para a escolha dos 26 
contemplados A pauta foi aprovada por unanimidade com as devidas alterações. Em 27 
seguida a ata da trigésima quinta reunião plenária foi aprovada por unanimidade. No Item 28 
2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Vice Presidente avisou que a relação 29 
de correspondências e eventos havia sido previamente enviada e que qualquer 30 
questionamento poderia ser solicitado. No item 3.RELATO DO PRESIDENTE, o Vice-31 
presidente apenas comunicou a alteração no período de afastamento do Presidente 32 
Ronaldo, ficando do dia vinte e sete de setembro à catorze de outubro. No item 4. RELATO 33 
DA OUVIDORIA, a Ouvidora Rosana informou que houve apenas três protocolos no 34 
período. O Conselheiro Giovani questionou o caso da pendência no envio das carteiras e a 35 
ouvidora respondeu que continua na mesma situação. O Conselheiro Giovani sugeriu ir a 36 
Brasília para solucionar o caso. Disse que há uma centralização desnecessária de algumas 37 
questões no CAU/BR, e sugeriu o tema como pauta nas próximas reuniões de presidentes. 38 
Não houve relatos no item 5.RELATO DOS DIRETORES,  em função da ausência dos 39 



 

 

diretores administrativo e financeiro. No item 6. RELATO DAS COMISSÕES, o 40 
coordenador adjunto da Comissão de Contas e Atos Administrativos, Conselheiro Giovani, 41 
recomentou a plenária revogar a deliberação CED/SC nº. 4  de 9 de outubro, em virtude 42 
desta comissão não ter competência para tratar de assuntos administrativos. Assim, 43 
deliberou-se também que o analista jurídico Guilherme Dutra exerça sua carga-horária 44 
conforme seu contrato de trabalho, bem como suas atribuições dentro da sede do CAU/SC, 45 
em conjunto com os setores administrativo e financeiro. Solicitou que o Advogado 46 
trabalhe exclusivamente com os processos da CED em função da demanda, sugerindo 47 
encontrar local adequado para que possa desenvolver seus trabalhos. Alertou para que 48 
assuntos administrativos e financeiros devam ser tratados dentro da comissão pertinente. 49 
Citou a aprovação dos relatórios gerenciais, a Aprovação do cronograma de elaboração e 50 
aprovação dos Atos Normativos do CAU/SC: 1) Compras, Contratos e Licitações; 2) Cargos 51 
Comissionados e funções gratificadas; 3) Frequência, Pontualidade e concessão de férias 52 
dos empregados; 4) Gestão Patrimonial do CAU/SC; 5) Gestão da Execução Orçamentária, 53 
a aprovação dos Planos de Ação e Orçamento dois mil e quinze, com dotação orçamentária 54 
global de nove milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos, 55 
sendo cinco milhões, seiscentos e oitenta e três mil, e três reais como receita corrente e 56 
três milhões quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e quatro reais e cinco 57 
centavos, como receita de Capital. Solicitou que as alterações do PCCS, em relação aos 58 
cargos comissionados e funções gratificadas, sejam realizadas e apresentadas até catorze 59 
de novembro de dois mil e catorze. Citou a recomendação da alteração da periodicidade do 60 
Congresso Estadual de Arquitetos e Urbanistas de bienal para trienal, a recomendação de 61 
que o CAU/SC delegue ao IAB de Lages a possibilidade de indicar o profissional que o 62 
representará no Conselho Municipal do Patrimônio Cultura de Lages (COMPAC), e a 63 
recomendação de indicar um Arquiteto Urbanista para compor a Comissão de Avaliação de 64 
currículos de dez profissionais (engenheiros civis e arquitetos urbanistas) que irão ser 65 
contratados pela ACE - Associação Catarinense de Engenheiros, em atendimento ao Edital 66 
de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e ACE. O Conselheiro 67 
Giovani questionou se ainda não havia quórum para a instalação do CEAU/SC em Santa 68 
Catarina e a Secretária Tatiana esclareceu que não, que continuam apenas IAB e AsBEA 69 
aptas para ocupar suas cadeiras. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, a 70 
Coordenadora Adjunta, Conselheira Fárida fez esclarecimentos sobre o Seminário de Ética. 71 
Informou que a comissão já compreendeu que a deliberação referente ao Analista Jurídico 72 
deveria ter passado pela CCAA e explicou que a intenção não era alterar o horário, apenas 73 
o local de trabalho do analista, para que este possa trabalhar com foco, eficiência, 74 
qualidade e rapidez, para encerrar todos os processos advindos do CREA/SC, até dezesseis 75 
de dezembro, quando se encerram as atividades do Conselho em dois mil e catorze. O 76 
Gerente Márcio disse que entende a preocupação da CED, mas que deve haver uma meta 77 
real, pois são mais de cem processos e apenas sessenta dias úteis. A Conselheira Fárida 78 
explicou que vieram cem processos do CREA/SC e que restam apenas cinquenta, havendo 79 
assim, total condição de finalizar o trabalho até o final do ano. No relato da Comissão de 80 
Ensino e Exercício Profissional, o Coordenador Adjunto, Conselheiro Raineski relatou que 81 
não houve reunião por falta de quórum e solicitou reunião extraordinária, para 82 
continuidade dos atendimentos aos profissionais.  De qualquer forma o Conselheiro fez 83 
relato sobre um processo em função de sua urgência e situação, por se tratar de um 84 
arquiteto contratado por pessoa jurídica estrangeira que precisou fazer um RRT de 85 
projeto e execução, no entanto a execução da obra não pode ser feita por arquiteto, apenas 86 
o projeto, pelo fato da empresa não possuir o CNPJ, de acordo com as orientações do 87 
CAU/BR. O Conselheiro Giovani sugeriu uma comitiva do CAU/SC, com um representante 88 
de cada comissão ordinária, o presidente e a ouvidora, para levar as pendências do 89 



 

 

CAU/BR junto ao CAU/SC e solicitou que a sugestão fosse encaminhada para votação. No 90 
Relato da Comissão Temporária de Patrimônio, o Vice-presidente informou que, sobre os  91 
planos de ação dois mil e quinze, foi aprovado o valor de dois milhões, novecentos e 92 
sessenta e seis mil reais   destinados para a sede própria. Sobre a reforma da sede, 93 
apresentou o cronograma da obra e explicou que a primeira etapa será concluída em 94 
novembro e a segunda em dezembro. Informou da autorização para compras correlatas 95 
(mobiliário, marcenaria, condicionadores de ar), após conferência do cronograma da 96 
reforma e dos custos estimados que estejam dentro dos valores máximos ou teto do 97 
orçamento para a reforma. No Relato da Comissão Temporária de Políticas Urbanas, a 98 
Conselheira Fárida informou que se deliberou pela verificação no site do Ministério das 99 
Cidades, das formas de participação nos conselhos municipais das cidades sedes das SRDs 100 
e por aprovar o plano de ação da CTPU para programação do orçamento dois mil e quinze. 101 
No relato da Comissão Temporária de Comunicação, o Conselheiro Giovani explicou que 102 
foi apresentado o Plano de mídia da agência 9mm, que foi aprovado necessitando apenas 103 
referendar alguns números.  Disse que a ideia é iniciar a campanha no dia primeiro de 104 
novembro. Informou que no Dia do Arquiteto haverá palestra com o Arquiteto Índio da 105 
Costa, no evento da entrega das honrarias. Falou que foi definido o roteiro do fotógrafo nas 106 
cidades de Blumenau, Joinville e São Francisco do Sul e que Florianópolis já foi 107 
fotografada. Quanto ao blog aprovado pela Comissão, solicitou que de antes da divulgação 108 
do mesmo, fosse encaminhado por e-mail o link do blog para os Conselheiros e solicitadas 109 
contribuições de todas as Comissões. No relato da Comissão Temporária de Preparação do 110 
Seminário das Cidades Democráticas e Metropolitanas, o Conselheiro Giovani relatou que 111 
ele e o Conselheiro Décio ficaram encarregados de contatar as entidades e secretarias do 112 
estado, e as prefeituras convidadas, e que pediu para a Estagiária de Design Nathalia para 113 
ligar para as prefeituras e pedir dois projetos arquitetônicos para cada, para serem 114 
apresentados nos painéis. Relatou que foi apresentado para os conselheiros da comissão o 115 
plano de divulgação criado pela empresa Letra Editorial e que o mesmo foi analisado pelo 116 
conselheiro Décio que comentou a falta do convite. O Conselheiro Giovani explicou que 117 
havia sido enviado um pré-texto que não foi aprovado e estava sendo reformulado pela 118 
Assessora Especial Jane. Solicitou que a Sabrina fizesse o escopo da contratação de uma 119 
empresa de eventos para o Seminário e o evento de Honrarias, dentro dos parâmetros que 120 
foram redesenhados com um teto de cinquenta e quatro mil reais. Informou que foi 121 
aprovado um modelo de logotipo para o Seminário, feito pela estagiária de Design 122 
Nathalia. No relato da Comissão Temporária de Honrarias, o Conselheiro Giovani relatou 123 
que houve nove inscrições dentro de quatro categorias, e que foram validadas as 124 
candidaturas de todos os envios. Explicou que na categoria I) Contribuição Profissional do 125 
Arquiteto e Urbanista, deverão ser selecionados pelo plenário três dos quatro nomes 126 
indicados, para que a comissão escolha o contemplado. O Conselheiro Giovani deixou à 127 
disposição os currículos de todos para análise. Relatou que se deliberou pela revisão da 128 
periodicidade da Homenagem, que será decidido em plenária, e pela alteração de 129 
nomenclatura no artigo 4º da Portaria Normativa de Honrarias nº 03, categorias 2 e 3, 130 
substituindo o termo “pessoas naturais” por “pessoas físicas” e inclusão do termo “pessoa 131 
jurídica”. No relato da Comissão Eleitoral, presente o Coordenador Maurício Andriani, 132 
informou que o processo eleitoral tem transcorrido de forma tranquila e sem nenhum 133 
problema em Santa Catarina e que a comissão tem se reunido semanalmente. Relatou que 134 
entre os dias oito de dezenove de setembro foi aberto o prazo de requerimento de registro 135 
de candidatura às chapas que concorrerão as eleições do CAU/SC, que no dia vinte e dois 136 
de setembro foi divulgado pela comissão os requerimentos de registros de candidaturas 137 
das chapas INOVAÇÃO e #CAUPARATODOS, e no dia vinte e três de setembro iniciou a 138 
propaganda eleitoral das chapas. Explicou que como não houve impugnações aos registros 139 



 

 

de candidaturas das chapas, no dia três de outubro foi divulgada a homologação das 140 
chapas concorrentes às eleições, e que até o presente momento, não houve interposição de 141 
impugnação ou denuncia no processo eleitoral do CAU/SC. O Vice Presidente questionou 142 
se ainda existe prazo para impugnação. O Coordenador Andriani respondeu que esse 143 
prazo foi até o dia vinte e nove de setembro, e que a partir de agora só podem ser feitas 144 
denúncias. O Conselheiro Giovani questionou quanto ao ordenamento da campanha, da 145 
manifestação pública. O Coordenador respondeu que o CAU/BR tem esclarecido as 146 
dúvidas com boa celeridade e que tem estado sempre à disposição. Informou que na 147 
segunda-feira a comissão eleitoral do CAU/SC irá fazer um amplo esclarecimento às 148 
chapas, com perguntas frequentes e outras informações. O Coordenador agradeceu o apoio 149 
do Assistente de Comissões e do Advogado Gustavo e disse o trabalho de ambos tem sido 150 
essencial para o andamento da Comissão. O Conselheiro Ciarini questionou quanto à 151 
monção de repúdio da FNA à Comissão Eleitoral do CAU/BR. O Advogado Gustavo 152 
esclareceu que esse tipo de nota, como da FNA, não interfere o processo eleitoral do 153 
estado de Santa Catarina, e que só afetaria no caso de uma intervenção judicial. O 154 
Conselheiro Giovani agradeceu a celeridade com que o Arquiteto Mauricio Andriani tem 155 
tratado o assunto, conseguindo dar um encaminhamento bastante competente e ético até 156 
o momento. No item 7. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, no item A. Relato de Processos, o 157 
Conselheiro Décio, relator do processo ético número 6.09.197-7, fez seu relato do processo 158 
que sustenta que a profissional contratada deixou prestar os serviços contratados no 159 
tempo combinado, onde, em seguida também foi constatada a ausência de RRT. 160 
Apresentou seu voto, no sentido de aplicação da penalidade de advertência reservada, 161 
acompanhando o voto da CED. Encaminhado para votação, o processo ético número 162 
6.09.197-7, os Conselheiros José Pedro Semmer, Jorge Raineski e Giovani Bonetti 163 
acompanharam o voto do relator, no sentido de aplicação de advertência reservada.No 164 
item B. Planos de Ação e  Orçamento 2015, o Conselheiro Giovani explanou o quadro 165 
geral orçamentário, explicando que priorizou-se a fiscalização e enfatizando outro ponto 166 
de destaque que será o treinamento das equipes do Conselho. Explicou que a aprovação 167 
desses números está condicionada à aprovação do item G. Encaminhado para votação, foi 168 
aprovado por unanimidade os Planos de Ação e Orçamento 2015, com dotação 169 
orçamentária global no valor de nove milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sete 170 
reais e cinco centavos, sendo cinco milhões seiscentos e oitenta e três mil e três reais, 171 
como receita corrente e três milhões quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e 172 
quatro reais e cinco centavos como receita de Capital. No item C. Distribuição de 173 
processos o Vice Presidente designou o Conselheiro Raineski como relatou do processo 174 
6.10.463-7 e o Conselheiro Décio como relator do processo 6.11.133-8. No item D. 175 
Delegação ao Núcleo de Lages do IAB/SC a indicação dos arquitetos e urbanistas 176 
representantes do CAU/SC (titular e suplente), no Conselho Municipal do 177 
Patrimônio Cultural de Lages (COMPAC), o Conselheiro Giovani solicitou que o Núcleo 178 
de Lages do IAB/SC indique os nomes para o CAU/SC, para que o Conselho oficie a 179 
indicação. O Conselheiro Raineski concordou com os trâmites sugeridos e colocada em 180 
votação, foi aprovada por unanimidade a delegação ao Núcleo de Lages do IAB/SC, a 181 
indicação dos arquitetos e urbanistas representantes do CAU/SC (titular e suplente), no 182 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Lages (COMPAC), com o adendo de que o 183 
IAB/SC – Núcleo de Lages deve fazer a indicação ao CAU/SC, para que este oficie a 184 
representação junto ao COMPAC. No item E. Indicação de Arquiteto e Urbanista para 185 
compor a Comissão de Avaliação para seleção de profissionais que irão atuar no 186 
“Termo de Cooperação Firmado entre ACE e PMF”, que prevê a contratação por 187 
parte da ACE de dez engenheiros civis ou arquitetos para prestação de serviços de 188 
análises, o Conselheiro Giovani informou que a CCAA indica o nome do Arquiteto André 189 



 

 

Lima como titular, e a Arquiteta Rosana Cervo como suplente. O Vice-presidente 190 
encaminhou para votação e foi aprovada, com voto contrário do Conselheiro Raineski, a 191 
indicação dos Arquitetos e Urbanistas André Lima de Oliveira e Rosana Montagner Cervo, 192 
titular e suplente respectivamente, como representantes do CAU/SC para compor a 193 
Comissão de Avaliação para seleção de profissionais que irão atuar no “Termo de 194 
Cooperação Firmado entre ACE e PMF”, que prevê a contratação por parte da ACE de dez 195 
engenheiros civis ou arquitetos para prestação de serviços de análises. O Conselheiro 196 
Raineski justificou seu voto explicando que ele é contrário ao objeto, não às indicações. No 197 
item F. Escolha dos finalistas entre os nomes inscritos de cada categoria no Edital de 198 
honrarias, a serem encaminhados para a Comissão, para a escolha dos 199 
contemplados, o Conselheiro Giovani explicou eu apenas na categoria “Contribuição 200 
Profissional do Arquiteto e Urbanista” existem mais de três indicados, sendo necessário 201 
excluir um candidato. Não havendo nenhuma questão contrária as indicações das outras 202 
categorias, todos os nomes serão reencaminhados à comissão para escolha dos 203 
comtemplados. Apresentou nos nomes de todos os indicados em cada categoria: 204 
Contribuição Profissional do Arquiteto e Urbanista - Eduardo Jorge Felix Castells, Moyses 205 
Elizaldo da Silva Liz, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Ruth Meri Borgmann; Contribuição 206 
Profissional do Jovem Arquiteto e Urbanista - Mariana Morais Luiz; Contribuição 207 
Honorífica - Valéria Seolin Vitali, UNIVALI e; Contribuição Benemérita  - Egon Belz, Valério 208 
Alexandre Brunello. Em seguida o Conselheiro colocou à disposição os currículos de todos 209 
os indicados, explicando que há uma diferença bem grande de densidade de três para um 210 
deles na primeira categoria. A Conselheira Fárida explicou que mesmo a Arquiteta Ruth 211 
tendo uma produção significativa em Jaraguá do sul, há uma grande disparidade quando 212 
comparada aos demais da sua categoria, e disse que os outros três nomes contribuíram de 213 
forma mais geral, em todo o estado. O Conselheiro Giovani enfatizou as contribuições de 214 
extensão estadual desses trabalhos. Encaminhado para votação foram aprovados, com 215 
abstenção do Conselheiro Semmer, os finalistas entre os nomes inscritos de cada categoria 216 
no Edital de honrarias, a serem encaminhados para a Comissão, para a escolha dos 217 
contemplados: Contribuição Profissional do Arquiteto e Urbanista - Eduardo Jorge Felix 218 
Castells, Moyses Elizaldo da Silva Liz, Pedro Paulo de Melo Saraiva; Contribuição 219 
Profissional do Jovem Arquiteto e Urbanista - Mariana Morais Luiz; Contribuição 220 
Honorífica - Valéria Seolin Vitali, UNIVALI e; Contribuição Benemérita - Egon Belz, Valério 221 
Alexandre Brunello. No item G. Deliberação Plenária para alteração regimental, 222 
alterando a periodicidade do Congresso de bienal para trienal, acontecendo no 223 
segundo ano de cada gestão, o Vice-presidente encaminhou para votação e foi aprovado 224 
por unanimidade. No item H. Formação de uma comitiva do CAU/SC para Brasília, 225 
composta por um membro de cada comissão ordinária (CCAA, CED e CEEP), o 226 
Presidente Ronaldo de Lima e a Ouvidora Rosana Cervo, com o objetivo de 227 
apresentar as pendências do CAU/BR junto ao CAU/SC, o Vice-presidente encaminhou 228 
para votação e foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Giovani lembrou que deverá 229 
ser item de pauta das comissões ordinárias a indicação do nome dos representantes de 230 
cada comissão para a comitiva. No item I. Alteração de nomenclatura no artigo 4º da 231 
Portaria Normativa de Honrarias nº 03, categorias 2 e 3, substituindo o termo 232 
“pessoas naturais” por “pessoas físicas” e inclusão do termo “pessoa jurídica”, o Vice-233 
presidente encaminhou para votação e foi aprovado por unanimidade. O Vice-presidente 234 
explicou, que por solicitação do Coordenador da Comissão Eleitoral, foi incluído mais um 235 
item de extra pauta, item J. Solicitação de liberação de Mail List, contendo e-mail dos 236 
profissionais inscritos no CAU/SC, para as chapas que estão concorrendo às eleições, 237 
e o Advogado Gustavo explicou que como a divulgação da campanha das chapas é pela 238 
internet, para que não haja nenhum favorecimento e para preservar as entidades que 239 



 

 

possuem essas informações, está sendo solicitada a disponibilização do mail list para as 240 
chapas, sob condição de assinatura do termo de responsabilidade de algum membro da 241 
chapa que se responsabilizará pelas informações. O Conselheiro Giovani concordou com a 242 
ideia e enfatizou que é importante que todos os arquitetos tenham acesso a essa 243 
campanha e as propostas das chapas. O Conselheiro Jorge lembrou que a chapa deixa de 244 
existir depois da eleição, e que se deve tomar cuidado ao responsabilizar uma pessoa física 245 
por essas informações, explicando que se preocupa com a integridade da peça, mas que é 246 
solidário a se chegar a todos os profissionais. A Conselheira Fárida sugeriu que o CAU/SC 247 
fosse responsável pelo envio dessas informações. O Advogado Gustavo explicou que, a 248 
Resolução nº81 do CAU/BR, que regulamenta o processo eleitoral, tem como prerrogativa 249 
a divulgação das chapas no site do CAU/UF, através dos informativos e mídias sociais. 250 
Sendo a campanha limitada a internet, o envio dos e-mails seria importante para a 251 
campanha e propostas das chapas. O Conselheiro Giovani lembrou que o mail list 252 
democratiza o processo, pois espontaneamente há poucas consultas no site e no facebook.  253 
Informou que precisaria se ausentar da reunião às dezessete horas, solicitando que fosse 254 
encaminhado para votação para que ele estivesse presente durante os itens de votação. O 255 
Vice-presidente concordou que o mail list é democrático. O Conselheiro Décio sugeriu dois 256 
e-mails por chapa, a serem encaminhados pelo CAU/SC. O Conselheiro Giovani disse que 257 
apenas dois e-mails é pouco para apresentar todas as propostas das chapas.  Sendo assim, 258 
o Vice-presidente encaminhou para votação o disparo de um e-mail diário por chapa, de 259 
segunda-feira à sexta-feira, através da assessoria de comunicação do CAU/SC, sendo de 260 
responsabilidade das chapas o envio do material produzido, dentro do formato 261 
estabelecido no edital, até às doze horas de cada dia, a partir do dia quinze de outubro, 262 
cabendo à Comissão Eleitoral Estadual regulamentar os procedimentos e comunicar as 263 
chapas.  A proposta foi aprovada por unanimidade. Após manifestar seu voto a favor, o 264 
Conselheiro Giovani anunciou sua saída e se ausentou da reunião. O Vice-presidente 265 
encerrou o item de proposições e votações. No item 8. MANIFESTAÇÃO DOS 266 
CONSELHEIROS ESTADUAIS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, Conselheira 267 
Fárida e o Conselheiro Raineski se inscreveram. A Conselheira Fárida falou que precisa 268 
que seja substituído, pois não tem condições de participar do Conselho Estadual das 269 
Cidades, já há algum tempo, e que seu suplente, o Conselheiro Nelson Saraiva, já faz 270 
bastante tempo que ia ser consultado se queria continuar ou não, que isso já foi em 271 
plenário e que não sabe, pois na Conferência das Cidades do ano passado encaminhou por 272 
mais três anos, e um ano já se passou. Disse que qual conselheiro participa, não saberia 273 
dizer pois não tem exigência lá, o CAU tem que indicar, e que na realidade não precisa ser 274 
conselheiro do CAU, só tem que ser indicação do CAU. Explicou que é um titular e um 275 
suplente e sugeriu que seja da região ou o mais próximo possível, pois é difícil vir, que já 276 
veio de Joinville para Florianópolis, no meio da semana e que as reuniões são a tarde, e 277 
que ficou supercomplicado vir participar das reuniões e que é bem difícil. O Conselheiro 278 
Ciarini disse que está registrado, que a Secretária Tatiana irá encaminhar o assunto e que 279 
na próxima plenária haverá essa resolução. O Conselheiro Raineski disse que 280 
primeiramente queria uma informação, e questionou quando está prevista a reunião com 281 
os representantes das entidades mistas.  A Secretária Tatiana informou que está agendada 282 
para o dia dezessete de outubro. O Conselheiro Raineski disse que neste caso quer um 283 
posicionamento do plenário, no que diz respeito ao seguinte: isso vai ser uma reunião 284 
pública com a presença de diversas entidades mistas do estado que tem arquitetos e, 285 
estando em período eleitoral, disse que não iria nem entrar no mérito, que ninguém é 286 
ingênuo e que todos sabem que assume um caráter político importante às vésperas da 287 
eleição. Apresentou então duas propostas alternativas: ou que o encontro se dê após as 288 
eleições, porque se não vamos estar favorecendo um candidato que está na presidência, e 289 



 

 

é candidato a reeleição e vai ter uma reunião privilegiada com entidades mistas, ou a outra 290 
alternativa é que a reunião se dê de forma transparente e aberta, com a presença de todos 291 
os interessados, ou seja, das próprias entidades que fazem parte do atual colégio, IAB, 292 
ASBEA, Sindicado, enfim, todos que fazem parte para que possam ali também ter o outro 293 
espaço, enfatizando que no seu entendimento o mais prudente seria prorrogar, pois é um 294 
encontro público e é político, e alertou que ninguém seja ingênuo. E disse que o que acha 295 
prudente é prorrogar o encontro para posterior as eleições. O Vice-presidente falou que 296 
fica a observação do Jorge. O Conselheiro Raineski disse que não é uma observação, é uma 297 
deliberação de plenária. O Vice presidente pediu calma e disse que fica a observação do 298 
Jorge para as manifestações dos que ainda permanecem na plenária, dêem suas 299 
considerações. Disse que então colocado o tema, que acha também importante sim, e que 300 
tem que se preocupar nesses momentos com as articulações que não são talvez, e por 301 
solicitação dos Conselheiros Raineski e Fárida, encaminhou para votação a proposta de 302 
transferir a reunião para depois das eleições. Os conselheiros Décio, Semmer, Raineski e 303 
Fárida votaram a favor do adiamento. O Vice-presidente declarou que com aprovação 304 
unanime do Conselho, que se recomende a não fazer essa reunião antes das eleições. O 305 
Gerente Geral e o Advogado Gustavo alertaram da falta de quórum para validar a proposta, 306 
e o Conselheiro Raineski explicou que apenas o plenário pode solicitar verificação de 307 
quórum e que como nenhum dos conselheiros se manifestou, a votação é valida, e 308 
garantindo que a votação é autêntica, informou que já houve várias aprovações no 309 
CREA/SC dessa maneira, enfatizando que nem o gerente nem o advogado podem solicitar 310 
verificação de quórum. O Vice-presidente questionou quanto à festa de encerramento e o 311 
Gerente Márcio esclareceu que ocorrerá concomitante à Cerimônia de Honrarias, no Dia 312 
do Arquiteto, onde os conselheiros estarão reunidos e poderão se organizar para uma 313 
confraternização. Nada mais havendo a tratar, o Vice-presidente Cesar Francisco Ciarini 314 
desejou um bom retorno a todos e declarou encerrada a Trigésima Sexta Reunião Plenária 315 
do CAU/SC, às dezessete horas e trinta e oito. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de 316 
Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas 317 
páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Vice-presidente Cesar Francisco Ciarini e pelos 318 
Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.  319 
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