Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 38
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Santa Catarina, realizada em doze
dezembro do ano de dois mil e catorze,
Sala Plenária do Conselho Regional
Administração de Santa Catarina.
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Às catorze horas e oito minutos do dia doze de dezembro do ano de dois mil e catorze, na Sala
Plenária do Conselho Regional de Administração 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 oito. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e
Urbanista RONALDO DE LIMA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas
ANDRÉ LUIZ SERAFIM, JORGE PIAS RAINESKI, DÉCIO GOMES GÓES, GIOVANI BONETTI,
FÁRIDA MIRANY DE MIRA, MARCOS ALEXANDRE JOBIM, o suplente de Conselheiro
DANIEL RODRIGUES DA SILVA, os Arquitetos e Urbanistas MAURÍCIO ANDRIANI,
FERNANDA MENEZES, IVAN MISKE, a Assessora de Imprensa JOSIANE MACIEL, os
empregados do CAU/SC, Ouvidora ROSANA CERVO, os Advogados GUSTAVO SOUZA
SANTOS, ISABEL LEONETTI e MANUELA CAVALLAZZI, o Assistente de Comissões LUIS
ANTÔNIO NUNES, as Secretárias TATIANA MOREIRA FERES DE MELO e BRUNA PORTO
MARTINS. Ressalta-se a ausência justificada dos Conselheiros ADEMIR BOGONI, MARCO
AURÉLIO BISSANI, SÔNIA SUZETE ROESE e CEZAR FRANCISCO CIARINI. 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 incluindo no item 7. Apresentação e votação, do
item B. Distribuição de Processos Éticos. O Conselheiro André solicitou que fossem
incluídos para votação os encaminhamentos que constarão nas deliberações do relato da
CCAA. A pauta foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros Daniel Rodrigues da Silva,
André Luiz Serafim, Giovani Bonetti, Marcos Alexandre Jobim, Fárida Mirani De Mira, Jorge
Pias Raineski e Décio Gomes Góes. O Presidente abriu para discussão o item 1. Aprovação
das Atas das Reuniões Ordinárias dos dias 10/10/2014 e 14/11/2014, o Presidente
explicou que na ata do mês de outubro as solicitações de transcrição foram incluídas
conforme a gravação. A ata do dia dez de outubro de dois mil e catorze foi encaminhada para
votação e aprovada com os votos dos Conselheiros André Luiz Serafim, Giovani Bonetti,
Marcos Alexandre Jobim, Fárida Mirani De Mira e Décio Gomes Góes, e abstenções dos
conselheiros Daniel Rodrigues da Silva por não estar presente na reunião, e Jorge Pias
Raineski, por não estar presente na reunião plenária anterior, na qual a ata foi discutida. A ata
do dia catorze de novembro de dois mil e catorze foi encaminhada para votação e aprovada
com os votos dos Conselheiros André Luiz Serafim, Giovani Bonetti, Marcos Alexandre Jobim,
Fárida Mirani De Mira e Décio Gomes Góes, e abstenções dos conselheiros Daniel Rodrigues
da Silva e Jorge Pias Raineski, por não estarem presentes na reunião. 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 a última edição do Fórum
de Presidentes, ocorrido em Curitiba nos dia dezessete e dezoito de novembro onde, entre
vários temas e fechamentos feitos, foi elaborado um documento para encaminhamento ao
CAU/BR, com questionamentos levantados nos estados, por conta da apuração das eleições e
todo o processo eleitoral. Explicou que o documento foi encaminhado para a Plenária do
CAU/BR, ocorrida no dia cinco de dezembro. Citou a reunião no dia vinte de dezembro na
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Prefeitura Chapecó, com o Secretário de Planejamento Wilson Lobo, onde o Termo de
Cooperação Técnica foi pautado. Citou realização da Palestra “Arquitetura e Urbanismo:
Atuação Legal e Valorizada”, promovida pelo Núcleo D. Relatou sua participação, juntamente
com o Presidente Haroldo e o Conselheiro Simon na Cerimônia de assinatura de Convênio
com a UNICRED, que passa a vigorar a partir de janeiro. Falou da Reunião Extraordinária do
Conselho Diretor, no dia vinte e oito de novembro, com a participação de alguns membros da
CCAA, onde o Conselheiro Décio Góes apresentou algumas denuncias que foram
ocasionalmente apresentadas no IAB/SC, e não havendo ambiente para as manifestações e
apresentações em plenária, foi recomentado que essas denúncias fossem apresentadas ao
Conselho Diretor, e fosse dado o tratamento necessário ao que eventualmente poderia se
extrair daquelas denúncias. Relatou sua participação na Trigésima Sétima Plenária Ordinária,
e Plenária Ampliada do CAU/BR, enquanto em Florianópolis ocorria a Exposição Projetos
Cidades Democráticas. Por fim, falou da Reunião com o Presidente do CREA/SC, Engenheiro
Kita, disse que suas expectativas eram maiores com relação à assinatura do Termo de
Cooperação Técnica, que o relato Eng. Agr. Gilson José Marcinichen Gallotti - 1º Vice
Presidente do CREA/SC, Presidente em exercício, e da Comissão que discutiu o assunto no
CREA/SC, veio um tanto evasivo, remetendo ao artigo da lei onde fala que precisa ser redigida
uma resolução conjunta e, por conta disso, foi necessário um novo encaminhamento, onde o
Presidente Kita solicitou um tempo para falar com os Conselheiros, esclarecer o que seria
esse Termo, e que o CAU/SC está no aguardo de um retorno. No item 4. RELATO DA
OUVIDORIA, a Ouvidora Rosana apresentou seu relatório, informou que nesse último mês
houve dezoito atendimentos, catorze prontamente atendidos e quatro que ficaram pendentes,
sendo que o maior número foi de reclamações, seguido de anuidades. Falou do histórico da
ouvidoria de maio a novembro, sendo cento e sessenta e dois casos atendidos, onde apenas
dez estão pendentes. Relatou que maior demanda foi com relação à RRTs, denúncias e
reclamações. O Conselheiro Jobim recomendou que na próxima gestão se estudasse os
gráficos apresentados pela ouvidora e se estabelecessem estratégias de melhorias nos
serviços do CAU/SC. O Conselheiro Giovani corroborou com a iniciativa do Conselheiro Jobim
e disse que conforme tratado na CCAA, houve o entendimento que essas questões devem ser
pautadas na primeira reunião da CEEP da próxima gestão. O Conselheiro Décio questionou
quanto às reclamações do SICCAU, se é feito algum encaminhamento, disse que não entende
como ainda é mantido o cadastro antigo do CREA/SC, mesmo com a Resolução que exige o
recadastramento e biometria, e solicitou esclarecimentos quanto aos procedimentos para
pagamentos dos RRTs, que quando não pagos no prazo de cinco dias fere a ética. A Ouvidora
Rosana explicou que o SICCAU bloqueia em cinco dias, prazo do boleto, e que está sendo
pleiteado junto ao CAU/BR, que o vencimento seja alterado para quinze dias. Disse que existe
outro problema, pois o RRT de execução não reapraza, é direcionado direto para o RRT
extemporâneo, pois deveria haver um RRT no dia do início da execução, o que gera um
processo fiscalizatório e um processo na CEEP, além do arquiteto ter que pagar três vezes o
valor da taxa do RRT. Informou que juntamente com a Gerente Bárbara tem encaminhado
sugestões e solicitação de alterações para o CAU/BR. Respondeu também que o cadastro
biométrico teve um prazo e que ao final deste período, todos que não fizeram o
recadastramento deveriam ter sido alterados para o status inativo no sistema, mas não
aconteceu, e todos continuam ativos, indicando que esse é mais um problema encaminhado
ao CAU/BR, que não foi solucionado. Sugeriu que cada CAU/UF fizesse o levantamento de
quem não fez o recadastramento, e fizesse contato telefônico com cada um desses
profissionais. O Conselheiro Giovani solicitou um encaminhamento da plenária para que esse
trabalho seja feito, para que os cadastros sejam mais consistentes e críveis. O Conselheiro
Jorge disse que a situação parece um pouco mais grave, que se foi feito um recadastramento
para fins de registro, não é um censo, é uma capacitação, e se isso não deu certo é preciso
apurar, alguém deve ser responsabilizado, mesmo que seja o CAU/BR. Disse que na verdade
quem não foi recadastrado, não teria seu registro, não estaria habilitado, e agora começa a
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aparecer com dívida, aparecer como eleitor. Disse que tem que ser resgatada a seriedade
desse processo, que os profissionais que fazem parte deste Conselho são aqueles que foram
recadastrados, e que os que não foram estão fora. O Conselheiro Giovani sugeriu que o
próprio CAU/SC encontre uma solução, assumindo esse suposto recadastramento, num prazo
de seis meses, que esse cadastro seja reorganizado e conferido ou então solicitar que o
CAU/BR ative a não possibilidade do arquiteto não recadastrado acessar o SICCAU,
salientando que julga temerária a segunda opção, pois o banco de dados do SICCAU é
inconsistente, podendo prejudicar profissionais em dia com o Conselho. Disse que a primeira
opção não é tão drástica e é mais responsável e consistente, e então após os seis meses quem
for acionado e não tiver o cadastro ativo, poderá ser desligado do sistema. A Ouvidora Rosana
alertou que se deve tomar muito cuidado, pois houve casos de profissionais que se
recadastraram e o CAU/BR perdeu todos os dados e a biometria. Salientou que é importante o
Ronaldo estar como conselheiro federal na próxima gestão, pois ele viveu as rotinas do
CAU/SC, e há um abismo entre a realidade dos CAU/UF e do CAU/BR, entre as resoluções e
rotinas técnicas. O Presidente salientou que todos os pontos levantados devem ser
encaminhados para a próxima gestão para que tenham seus desdobramentos. Não houve
5.RELATO DOS DIRETORES, em função da ausência dos diretores administrativo e
financeiro. No item 6. RELATO DAS COMISSÕES, o Presidente explicou que, por solicitação
do Coordenador Maurício Andriani, o relato da Comissão Eleitoral seria o primeiro. O
Arquiteto Maurício explicou que houve um recurso da chapa #CAUPARATODOS com relação à
impugnação das eleições, diretamente para a Comissão Nacional, que foi indeferido, e um
recurso da chapa #CAUPARATODOS contra a chapa Inovação, também indeferido pela
Comissão Nacional, que autorizou que a Comissão Eleitoral de Santa Catarina e diplomasse
todos os eleitos. Disse que após a reunião ocorrerá a diplomação dos conselheiros federais
eleitos, e que a diplomação dos conselheiros estaduais será na segunda-feira. Explicou que
quanto às denúncias da chapa #CAUPARATODOS, a Comissão Eleitoral Estadual decidiu pelo
arquivamento e que a Comissão Nacional se proferiu com relação a isso e a matéria está
disponível na página dessa comissão. O Presidente informou que justificou sua ausência na
sua posse, como Conselheiro Federal em Brasília, em função da agenda do CAU/SC. No relato
da Comissão de Conta e Atos Administrativos, o Conselheiro André comunicou que foram
aprovados os relatórios gerenciais financeiro e administrativo, a portaria de planejamento e
orçamento, e a sugestão de calendário de reuniões do ano de dois mil e quinze. Informou que
a comissão deliberou que o Presidente Ronaldo faça, em seu mandato, a convocação para a
primeira reunião plenária de dois mil e quinze, com pauta de composição da presidência,
diretoria e comissões ordinárias, sugerindo o dia nove de janeiro para a realização da
reunião. Informou que a comissão deliberou que os gerentes em cargos comissionados
permaneçam livres de exoneração até o dia trinta e um de janeiro de dois mil e quinze, para
que não se crie um apagão no primeiro mês e para uma continuidade dos trabalhos do
Conselho. Explicou que por questões regimentais, em função da exoneração do Márcio
Bittencourt, e conforme indicação do Presidente, a comissão deliberou que a Gerente Técnico
Bárbara Prochaska Lemos assuma interinamente a Gerência Geral do CAU/SC. Informou que
a comissão deliberou pela transposição de aproximadamente quinze mil reais do plano de
ação de gestão estratégica da CCAA para o pagamento de diárias dos conselheiros eleitos,
para participação na cerimônia de posse e diplomação do mandato 2015-2017. Elencou
sugestões de itens de pauta para a próxima reunião da CCAA: contratação de analista de
compras, revisão do Regimento Interno (periodicidade do Congresso, divisão da CEEP),
revisão do PCCS (coordenador de fiscalização), e apresentação dos resultados de
mapeamento dos processos da gerência técnica. Por fim, o Coordenador André agradeceu os
funcionários do CAU/SC, o Presidente e aos Conselheiros. Disse que espera que essa gestão
tenha deixado um bom legado para o CAU/SC e que dentro da comissão espera que tenha sido
feito um bom trabalho. No relato da Comissão de Ética e Disciplina, a Conselheira Fárida
relatou que foram analisados onze processos, dos quais seis foram trazidos para a plenária,
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para serem arquivados, em bloco, por prescrição, embasado no assessoramento jurídico do
Dr. Eduardo Paes do CAU/BR (6.07.010-0-07, 6.07.567-1, 6.07.626-9, 6.07.632-6, 6.06.398-4,
6.07.526-4), e os outros cinco devem ser encaminhados ao próximo plenário para relato.
Informou que os membros da Comissão de Ética e Disciplina elaboraram o relatório sobre as
pendências do SICCAU a ser enviado ao CAU/BR, como: campo de consulta para saber se o
profissional possui algum processo ético em curso, senha de acesso aos processos éticos para
o conselheiro poder executar seu parecer sem a necessidade de levar o processo físico para
análise, planilha/relatório para acompanhar o andamento dos processos éticos. No relato da
Comissão de Ensino e Exercício Profissional, o Conselheiro Jobim relatou que foram
homologados cento e quarenta processos de registro profissional, oito processos de
interrupção de registros, cinquenta e três processos de RRTs extemporâneos, treze processos
de cancelamento de RRTs e doze processos de nulidade de RRT. Informou que a Gerência
Técnica levou para discussão dois questionamentos de atribuição profissional, com as
seguintes atividades técnicas: execução de teste de percolação e produção de concreto
usinado. Com relação ao questionamento condizente ao teste de percolação, a CEEP-CAU/SC
definiu que tal atividade compõe a concepção e execução de projeto de instalação sanitária
predial, referente ao tratamento de efluentes (sumidouro), e assim determinou que a
Gerência Técnica informe ao Arquiteto sobre as atribuições previstas na Lei Federal nº
12.378/2010, regulamentadas pela Resolução CAU/BR n°21/2012, e o instrua sobre o
cumprimento do previsto no Código de Ética e Disciplina, no que diz respeito à observância
de suas atribuições, habilidades e competências. Em relação ao questionamento sobre
produção de concreto usinado, a CEEP-CAU/SC deliberou por solicitar parecer formal ao
CAU/BR sobre a atribuição de Arquitetos e Urbanistas para produção de concreto usinado e
levá-lo à discussão na primeira reunião da CEEP de dois mil e quinze. Relatou que a Gerência
Técnica levou o resultado da conversa com o CAU/PR sobre a aprovação de RRTs de cargo e
função de Arquitetos e Urbanistas que cursam a especialização com residência técnica no
Estado do Paraná, assunto tratado na reunião ordinária anterior da CEEP-CAU/SC. O Gerente
de Atendimento do CAU/PR informou que eles têm aceitado o RRT de cargo e função por
entender que o Arquiteto e Urbanista está desempenhando função coerente com suas
atribuições, mesmo que na condição de residente. Os conselheiros orientaram para a
Gerência Técnica aprovar os RRTs de cargo e função dos Arquitetos e Urbanistas
participantes do programa de especialização do Estado do Paraná que conta com residência
técnica. Nestes casos, a CEEP-CAU/SC deferiu por elaborar a RRT de cargo e função. A
Conselheira Fárida disse que acha importante que haja uma orientação nacional, para que
não fique a cargo de cada estado definir as atribuições. O Conselheiro Raineski enfatizou a
importância da realização do Congresso Nacional, para que, além de outros objetivos, sejam
levantados problemas como estes. No Relato da Comissão Temporária de Patrimônio, o
Conselheiro Daniel disse que a programação de entrega para a reforma da sede é dia
dezenove de dezembro, e que está prevista uma vistoria pelos membros da comissão, para o
aceite da obra. No Relato da Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o Conselheiro
Daniel informou que a comissão debateu sobre a importância e as formas do CAU/SC de
estabelecer representações nos Conselhos Municipais, que possuem temáticas afins à
arquitetura e urbanismo, aprovando um ofício com esse teor a ser encaminhado às
Prefeituras. No relato da Comissão Temporária de Honrarias, o Conselheiro Giovani
encerrou os trabalhos da comissão. No relato da Comissão Temporária de Preparação do
Seminário das Cidades Democráticas e Metropolitanas, o Conselheiro Giovani encerrou
os trabalhos da comissão. No relato da Comissão Temporária de Comunicação, o
Coordenador Marcos Jobim relatou que a comissão deliberou por dobrar o número de
adesivos de cinco para dez mil unidades, e pela confecção de uma peça gráfica para o cartão
de natal. Disse que agora começaram a aparecer os resultados da campanha de valorização
profissional e enfatizou a importância da continuação dessas atividades, levando a
comunicação do CAU/SC para as cidades do interior de forma mais intensiva. No item 7.
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APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, no item A. Agenda de trabalhos do mês de janeiro de
2015, foi apresentado uma sugestão de calendário para o ano de dois mil e quinze, com o a
plenária de janeiro no dia nove e uma extraordinária no dia dezesseis. Sendo esse um dos
encaminhamentos da CCAA, o Presidente sugeriu uma aprovação em bloco de todos os
pontos deliberados pela comissão: que o Presidente Ronaldo faça, em seu mandato, a
convocação para a primeira reunião plenária de dois mil e quinze, com pauta de composição
da presidência, diretoria e comissões ordinárias, sugerindo o dia nove de janeiro para a
realização da reunião; que os atuais gerentes em cargos comissionados permaneçam livres de
exoneração até o dia trinte e um de janeiro de dois mil e quinze; que a Gerente Técnico
Bárbara Prochaska Lemos assuma interinamente a Gerência Geraldo CAU/SC; e a
transposição de aproximadamente quinze mil reais do plano de ação de gestão estratégica da
CCAA para o pagamento de diárias dos conselheiros eleitos, para participação na cerimônia
de posse e diplomação. Sem manifestações contrárias, o Presidente encaminhou os itens para
aprovação em bloco. Os itens elencados foram aprovados por unanimidade pelos
Conselheiros Daniel Rodrigues da Silva, André Luiz Serafim, Giovani Bonetti, Marcos
Alexandre Jobim, Fárida Mirani De Mira, Jorge Pias Raineski e Décio Gomes Góes. O
Presidente encaminhou para votação a homologação da Portaria Normativa que dispõe das
diretrizes de planejamento, execução e acompanhamento do orçamento anual do CAU/SC,
bem como regulamenta os respectivos procedimentos administrativos e financeiros. A
portaria foi aprovada por unanimidade com os votos dos Conselheiros Daniel Rodrigues da
Silva, André Luiz Serafim, Giovani Bonetti, Marcos Alexandre Jobim, Fárida Mirani De Mira e
Décio Gomes Góes. Salienta-se que no momento desta votação o Conselheiro Jorge Pias
Raineski estava ausente. No item B. Distribuição de processos éticos, o Presidente
designou o Conselheiro Raineski como relator dos processos 6.07.010-0-07, 6.07.567-1,
6.07.626-9, 6.07.632-6, 6.06.398-4, 6.07.526-4. O Conselheiro Raineski explicou que baseado
no parecer da CED, embasado pelo assessoramento jurídico, encaminhou para deliberação
em bloco, o arquivamento dos processos. O arquivamento em bloco, acompanhando o voto do
relator, foi aprovado por unanimidade com os votos dos conselheiros Daniel Rodrigues da
Silva, André Luiz Serafim, Giovani Bonetti, Marcos Alexandre Jobim e Décio Gomes Góes.
Findas as votações, no item 8. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS EM
ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, o Conselheiro Daniel agradeceu a participação,
companheirismo e coleguismo de todos durante toda a gestão. Disse que como suplente teve
oportunidade de participar de algumas ações e o grande prazer de poder contribuir. Desejou
que a próxima gestão faça um bom trabalho de forma harmoniosa. Parabenizou todos por
terem vencido a fase de transição, agradeceu e se colocou sempre à disposição do Conselho
para contribuir e ajudar. O Conselheiro André agradeceu todos pela colaboração e desejou a
quem estiver entrando uma boa gestão, seguindo um bom desenvolvimento. Agradeceu em
especial o Conselheiro Giovani, seu companheiro na CCAA. Parabenizou o Presidente Ronaldo
pelos três anos do mandato que, em sua opinião, foi de grande valia para os profissionais do
estado e desejou a todos um bom fim de ano. O Conselheiro Giovani disse que esse é apenas o
fim de um grande início, que na verdade é um reinício, porque o conselho não para, os
conselheiros é que passam por ele. Disse que foi um desafio muito grande, uma batalha
desconhecida, e que todos ajudaram a desbravar de forma muito comprometida. Disse que
teve com o Conselheiro Daniel uma relação bastante rápida no início, mas com bastante
identidade, que reconhece bastante valor na sua trajetória institucional, e que tem uma
grande empatia por ele. Do Conselheiro André, disse que foi companheiro de várias batalhas,
principalmente na CCAA, e agradeceu a parceria. Disse que sempre teve grande simpatia e
amizade pelo Conselheiro Décio, que no início houve um desdobramento não muito positivo,
mas disse que esse tempo deu maturidade para reconhecer o valor de cada um dos
Conselheiros, e disse que aprendeu muito com este Conselheiro. Disse que se contrapuseram
várias vezes, ele com o Conselheiro Jorge ao longo da gestão, mas que quando a pessoa tem
competência e posicionamento, é muito fácil respeitar esses contrapontos. Da Conselheira
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Fárida, disse que teve uma aproximação maior no final e um grande reconhecimento de
valores de cada um dos lados. Disse que o Conselheiro Jobim, seu parceiro fiel e amigo,
encerra brilhantemente essa gestão com a campanha de valorização profissional, que
transpôs qualquer perspectiva que havia dentro do Conselho e agradeceu por essa trajetória.
Falou que também aprendeu muito com a Conselheira Sônia. Disse que o Conselheiro Bogoni
é uma pessoa bastante ética, e sempre muito reta em suas colocações. Disse que o
Conselheiro Leonardo muito jovem e comprometido e desejou sucesso na próxima gestão.
Lembrou também do Conselheiro Cide, que esteve presente no início da manhã. Do
Presidente Ronaldo, disse que vê um saldo bastante positivo ao fim da gestão, que entre erros
e acertos as construções foram muitas, e que não foi fácil chegar até aqui. Disse que o
Presidente Ronaldo foi um guerreiro ao construir tudo do zero, que teve muita coragem ao
assumir esse cargo nessa situação, que o Conselho deve ao Presidente Ronaldo uma
homenagem em função de toda essa garra de chegar até aqui com certa estrutura, dando
possibilidade para que a próxima gestão faça as melhorias necessárias. Agradeceu a paciência
e serenidade que ele teve para chegar ao fim de forma tão exitosa. O Conselheiro Jobim
agradeceu as palavras do Conselheiro Giovani, disse que foi um período de grande
aprendizado para todos, mas que infelizmente não pode fazer um discurso dizendo que
encerra sua participação totalmente satisfeito e contente, pois sai com sua expectativa
frustrada em alguns pontos. Disse que a plenária não é um muro de lamentações mensal, que
os conselheiros devem ser ativos, podem ser propositivos, e podem promover mudanças.
Disse que em alguns momentos os conselheiros perdem um pouco a visão da capacidade que
podem ter dentro do Conselho, e que quando o conselheiro é mais propositivo e mais ativo, o
Conselho ganha mais. Ele disse que nos três anos, não se fez tanto quanto se discutiu. Mas
disse que reconhece que houve um grande crescimento e superação, ressaltando que os
conselheiros devem pensar com mais critério daqui para frente. A Conselheira Fárida
parabenizou a todos, disse que não foi fácil, e que todos, da mais variadas formas,
contribuíram para que o CAU/SC tenha chegado aonde ele chegou. Falou que muita coisa foi
construída, mas muitos ajustes ainda devem ser feitos, e que o Conselho ainda tem muito
para evoluir. Salientou a importância de uma gestão democrática, junto a todos os
profissionais. O Conselheiro Jorge disse que foi um prazer, agradeceu o privilégio por ter
trabalhado com cada um dos conselheiros, e disse que vai levar pra si o melhor de cada um.
Disse que tem muita esperança que o CAU amadureça, se renovando a cada gestão, pois as
faltas cometidas são próprias da idade do Conselho, e que gostaria de ver crescendo do lado
oposto ao da burocracia, da arrecadação e da ganância. Agradeceu a todos novamente o
convívio. O Conselheiro Décio agradeceu o prazer de conviver com todos nos três anos,
agradeceu os funcionários, disse que acha que o CAU não deve centralizar, burocratizar tanto
e que o Conselho deve ser mais barato. Lembrou que a presença dos arquitetos é importante
e que falta nas prefeituras. O Arquiteto Ivan Miske se manifestou dando algumas sugestões
quanto à importância do arquiteto, diz que conforme orientado no CAU/SC, encaminhou as
ideias e sugestões para a ouvidoria, e disse estar aguardando uma resposta. O Conselheiro
Jobim sugeriu que o Arquiteto Ivan encaminhe um documento por escrito também às
comissões. O Presidente Ronaldo agradeceu aos conselheiros pela confiança depositada
desde o início, e o apoio que recebeu, de forma mais intensa por alguns, a compreensão e
respeito de outros. Disse que reconhece que falhou em algumas coisas, mas que aprendeu
muito também, superando etapas bastante difíceis. Falou que lidar com pensamentos
diferentes é muito difícil, que sempre tentou manter a serenidade, e que conduziu da forma
como entendeu que era o melhor. Ressaltou que nunca pensou na gestão do Presidente,
sempre na gestão dos Conselheiros. Agradeceu a todos, em especial o Conselheiro Giovani,
que talvez tenha sido um dos conselheiros responsáveis pelos mais importantes avanços do
Conselho. Disse que o suporte e dedicação do Conselheiro Giovani foram de extrema
importância. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Ronaldo de Lima desejou um Feliz
Natal e um Feliz Ano Novo a todos e declarou encerrada a Trigésima Oitava Reunião Plenária
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do CAU/SC, às dezoito horas e quarenta e oito 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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