
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 39 
do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, realizada 
em nove de janeiro do ano de dois mil e 
quinze, na Sala Plenária do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, em Florianópolis – SC. 

 
 
 
 

 
Às catorze horas e oito minutos do dia nove de janeiro de dois mil e quinze, na Sala Plenária 1 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, em Florianópolis – SC, reuniu-se 2 
o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em Sessão 3 
Ordinária número trinta e nove. Presente a Presidente Interina do CAU/SC, Arquiteta e 4 
Urbanista SILVIA RIBEIRO LENZI, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e 5 
Urbanistas ADEMIR BOGONI, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA, CÉLIO LUIZ 6 
DAMO, CHRISTIAN KRAMBECK, EVERSON MARTINS, GIOVANI BONETTI, KATIA 7 
CRISTINA LOPES DE PAULA, LEONARDO HENRIQUE DANTAS, LUIZ ALBERTO DE 8 
SOUZA, NORBERTO ZANIBONI, RODRIGO KIRCK RÊBELO e SÉRGIO OLIVA, os Arquitetos 9 
e Urbanistas EDSON LUIS CATTONI, EMERSON DA SILVA, FERNANDA MARIA MENEZES, 10 
FERNANDA SIMON, MARCELO MANNRICH, PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN, 11 
RAEL BELLI e WALESKA CRISTINA STANDKE, as Assessoras de Imprensa JOSIANE 12 
TEIXEIRA MACIEL e SARA CAPRARIO, os empregados do CAU/SC, Gerente Geral 13 
BÁRBARA PROCHASKA LEMOS, a Gerente Financeiro FERNANDA MARIA PIRES, a 14 
Gerente Administrativo TALITHA ROBERTA BONFATTI, a Advogada ISABEL LEONETTI, o 15 
Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES, as Secretárias TATIANA MOREIRA FERES 16 
DE MELO e BRUNA PORTO MARTINS. Após a verificação e constatação da existência de 17 
quórum, a Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os 18 
celulares e de se identificarem antes de qualquer contribuição. Em seguida apresentou a 19 
pauta da reunião e solicitou que após a eleição do Conselho Diretor, fosse feita a posse 20 
desses membros, para que o novo Presidente eleito passe a conduzir a reunião. 21 
Encaminhada para votação, a pauta foi aprovada por unanimidade com as devidas 22 
inclusões, com os votos dos Conselheiros Giovani, Carlos, Katia, Sérgio, Everson, Bogoni, 23 
Christian, Zaniboni, Célio, Leonardo, Luiz Alberto e Rodrigo. Após a aprovação da pauta, a 24 
Presidente fez um breve relato de suas atividades durante os nove dias que esteve como 25 
presidente do CAU/SC, e disse que após finalizar, iria disponibilizá-lo a todos os 26 
conselheiros. Agradeceu a oportunidade e aos funcionários do Conselho por toda a atenção 27 
dispendida. Para constar em ata, a Presidente fez um breve relato da Reunião de 28 
Alinhamento ocorrida no período da manhã, onde se definiu que as eleições do Conselheiro 29 
Diretor seriam por voto secreto, nome a nome e cargo a cargo e se definiu que na 30 
Composição das Comissões Ordinárias, a Comissão de Contas e Atos Administrativos (CCAA) 31 
seria composta por no mínimo três membros, a Comissão de Ensino e Exercício Profissional 32 
(CEEP) por seis membros e a Comissão de Ética e Disciplina (CED) por três membros, mais 33 
dois membros provisórios que auxiliarão os trabalhos da comissão nos próximos seis 34 
meses. Disse que se definiu por chamar os coordenadores das comissões da gestão anterior 35 
para participarem das próximas reuniões das Comissões Ordinárias, para um relato dos 36 
trabalhos para os novos membros da comissão. Findos os relatos, a Presidente iniciou a 37 
etapa das eleições apresentando a urna, e mostrando que a caixa estava vazia. Explicou que 38 
os votos serão depositados na referida urna, um conselheiro de cada vez. Apresentou as 39 



 

 

células de votação. A Presidente solicitou que os candidatos ao cargo de Presidente se 40 
manifestassem. O Conselheiro Luiz Alberto de Souza pediu a palavra, se colou à disposição 41 
para assumir o cargo de Presidente do CAU/SC para gestão 2015-2017. Reiterou o 42 
compromisso de uma gestão colegiada, participativa, transparente e ética, com o 43 
compromisso de que as decisões serão frutos de um diálogo permanente, principalmente 44 
oriundos das comissões, da base de baixo para cima, em prol do fortalecimento do CAU/SC, 45 
da categoria dos Arquitetos e Urbanistas e da sociedade catarinense, e que possa ser feita 46 
uma gestão profícua e colaborativa. Disse que gostaria de contar com apoio de todos os 47 
conselheiros, deixando para trás qualquer disputa, e reforçando seu compromisso de fazer 48 
uma gestão inovadora e para todos. O Conselheiro Christian se manifestou não como 49 
candidato, apenas registrando que houve duas reuniões prévias, convocadas pela 50 
Presidente Silvia, com o intuito de fazer uma aproximação entre as duas chapas, baseada em 51 
três pilares, as propostas e princípios, composição das comissões, e composição da 52 
diretoria. Disse que não sendo possível entrar num consenso, o grupo do #CAUPARATODOS 53 
assume a responsabilidade com o papel da oposição, para que junto com os conselheiros 54 
busquem o melhor possível para o Conselho e para os arquitetos, mantendo a autonomia 55 
nas discussões, com o objetivo de construir, em conjunto, o melhor Conselho possível, 56 
respeitando as diferenças de opinião, pensamento e ideologia. Ressaltou que esse é o 57 
espírito, que estão desarmados, que vão exercer o papel dessa forma e que o grupo irá 58 
apresentar candidatos para alguns cargos no momento adequado. Perguntou, em nome do 59 
grupo, se há algum impedimento, algum problema ou alguma situação que possa atrapalhar, 60 
do ponto de vista prático e legal, com relação à ausência durante alguns meses do 61 
Conselheiro Luiz Alberto. O Conselheiro Luiz Alberto explicou que está indo fazer um pós-62 
doutorado em Sevilla, na Espanha, durante seis meses, a partir de fevereiro, e que a gestão é 63 
três anos, mantendo todos os compromissos assumidos. O Conselheiro Sérgio Oliva 64 
questionou o candidato como ele pretende fazer, Considerando o Presidente o ordenador 65 
primário do Conselho, assinando todos os pagamentos com o diretor financeiro, não sendo 66 
competente o vice-presidente, para assinar esses documentos. O Conselheiro Luiz Alberto 67 
explicou que, conforme previsto no Regimento Interno, e também por uma questão 68 
constitucional, na ausência ou licença do Presidente, quem assume é o vice-presidente, com 69 
todos os poderes, inclusive de ordenar despesas. A Advogada Isabel esclareceu, 70 
confirmando a informação e citando o Art. 61 do Regimento, que prevê a substituição do 71 
Presidente pelo Vice-Presidente, em todos os atos que compete ao Presidente. Apresentado 72 
o candidato Luiz Alberto de Souza para Presidente do CAU/SC, a Presidente Silvia iniciou a 73 
etapa das eleições. O Conselheiro Christian Krambeck sugeriu que as cédulas fossem 74 
assinadas antes da votação pela Presidente e pela Gerente Geral. Rubricados os versos, as 75 
cédulas de votação foram distribuídas. A Presidente solicitou que, conselheiro a conselheiro, 76 
se dirigissem a urna e depositassem seu voto para Presidente. Contadas as treze cédulas da 77 
urna, com dez votos para o Conselheiro Luiz Alberto, dois votos nulos e um voto branco, o 78 
Conselheiro Luiz Alberto de Souza foi eleito Presidente do CAU/SC para a gestão 79 
2015/2017. Passando para a eleição do Vice-Presidente, a Presidente solicitou que os 80 
candidatos se manifestassem. O Conselheiro Giovani Bonetti se candidatou e o Conselheiro 81 
Sérgio Oliva indicou o Conselheiro Christian Krambeck, que aceitou ser candidato ao cargo. 82 
Apresentados os candidatos Giovani Bonetti e Christian Krambeck, e rubricados os versos, 83 
as cédulas de votação foram distribuídas. A Presidente solicitou que, conselheiro a 84 
conselheiro, se dirigissem a urna e depositassem seu voto para Vice-Presidente. Contadas as 85 
treze cédulas da urna, com sete votos para o Conselheiro Giovani Bonetti e seis votos para o 86 
Conselheiro Christian Krambeck. O Conselheiro Giovani Bonetti foi eleito Vice-Presidente do 87 
CAU/SC para a gestão 2015/2017. Passando para a eleição do Diretor Administrativo, a 88 
Presidente solicitou que os candidatos se manifestassem. O Conselheiro Carlos Alberto 89 
Barbosa de Souza se candidatou e o Conselheiro Christian Krambeck indicou o Conselheiro 90 
Sérgio Oliva, que aceitou ser candidato ao cargo. Apresentados os candidatos Carlos Alberto 91 



 

 

Barbosa de Souza e Sérgio Oliva, e rubricados os versos, as cédulas de votação foram 92 
distribuídas. A Presidente solicitou que, conselheiro a conselheiro, se dirigisse a urna e 93 
depositasse seu voto para Diretor Administrativo. Contadas as treze cédulas da urna, com 94 
sete votos para o Conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza e seis votos para o 95 
conselheiro Sérgio Oliva, o Conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza foi eleito Diretor 96 
Administrativo do CAU/SC para a gestão 2015. Passando para a eleição do Diretor 97 
Financeiro, a Presidente solicitou que os candidatos se manifestassem. O Conselheiro 98 
Leonardo Henrique se candidatou. Apresentado o candidato e rubricados os versos, as 99 
cédulas de votação foram distribuídas e deu-se inicio à votação. A Presidente solicitou que, 100 
conselheiro a conselheiro, se dirigisse a urna e depositasse seu voto para Diretor Financeiro. 101 
Contadas as treze cédulas da urna, com nove votos para o Conselheiro Leonardo Henrique 102 
Dantas, um voto nulo e três votos brancos, o Conselheiro Leonardo Henrique Dantas foi 103 
eleito Diretor Financeiro do CAU/SC para a gestão 2015. Em ato contínuo, a Presidente 104 
Silvia empossou o Presidente Luiz Alberto, que empossou o Vice-Presidente e os Diretores 105 
Administrativo e Financeiro, e passou a conduzir a reunião. O Presidente Solicitou que a 106 
Gerente Bárbara fizesse uma apresentação da finalidade de cada uma das Comissões 107 
Ordinárias. Após a apresentação, o Conselheiro Giovani lembrou que na primeira reunião de 108 
cada comissão o coordenador e o coordenador adjunto devem ser eleitos entre os membros 109 
da comissão, e que o coordenador só vota no caso de desempate. O Presidente solicitou que 110 
os interessados em compor a Comissão de Contas e Atos Administrativos se manifestassem. 111 
O Conselheiro Sérgio Oliva se colocou à disposição e indicou também o Conselheiro Ademir 112 
Bogoni, que se manifestou favorável a essa indicação. Os conselheiros Célio Damo e Rodrigo 113 
Kirck também manifestaram interesse em participar da comissão. Sem mais manifestações 114 
o Presidente encaminhou para votação a composição, com os Conselheiros Ademir Luiz 115 
Bogoni, Célio Luiz Damo, Rodrigo Kirck Rebêlo e Sérgio Oliva. Encaminhada para votação, a 116 
composição da CCAA foi aprovada por unanimidade, com os votos dos Conselheiros Silvia, 117 
Giovani, Carlos, Katia, Sérgio, Everson, Bogoni, Christian, Zaniboni, Célio, Leonardo e 118 
Rodrigo. O Conselheiro Christian sugeriu que quando houver unanimidade em uma votação, 119 
esta seja feita por aclamação através do Presidente, sem necessidade de registrar voto a 120 
voto. O Conselheiro Giovani explicou que a votação deve ser nominal para questão de 121 
registro. Havendo duas proposições para o formato das votações, o Presidente encaminhou 122 
para votação esse procedimento. Com a maioria dos votos, dos Conselheiros Célio Damo, 123 
Leonardo Dantas, Silvia Lenzi, Giovani Bonetti, Carlos Barbosa e Rodrigo, a votação nominal 124 
foi escolhida como o procedimento padrão nas reuniões do CAU/SC, com a abstenção do 125 
Conselheiro Ademir Bogoni, e os votos dos Conselheiros Kátia de Paula, Sérgio Oliva, 126 
Everson Martins, Norberto Zaniboni e Christian Krambeck, a favor da votação por 127 
aclamação. O Presidente solicitou que os interessados em compor a Comissão de Ensino e 128 
Exercício Profissional se manifestassem. O Conselheiro Everson manifestou interesse em 129 
participar e indicou os Conselheiros Norberto, Katia e Christian a participarem também. 130 
Todos aceitaram as indicações. O Conselheiro Leonardo se colocou à disposição. O 131 
Conselheiro Giovani indicou o Conselheiro Carlos Alberto, que aceitou a indicação. Sem mais 132 
manifestações o Presidente encaminhou para votação a composição, com os Conselheiros 133 
Carlos Alberto Barbosa de Souza, Christian Krambeck, Everson Martins, Kátia Cristina Lopes 134 
de Paula, Leonardo Henrique Dantas e Norberto Zaniboni. A composição da CEEP foi 135 
aprovada por unanimidade, com os votos dos Conselheiros Silvia, Giovani, Carlos, Katia, 136 
Sérgio, Everson, Bogoni, Christian, Zaniboni, Célio, Leonardo e Rodrigo. O Presidente 137 
solicitou que os interessados em compor a Comissão de Ética e Disciplina se manifestassem. 138 
Os Conselheiros Giovani, Silvia e Carlos Alberto se colocaram à disposição. Sem mais 139 
manifestações o Presidente encaminhou para votação a composição permanente, com os 140 
Conselheiros Carlos Alberto Barbosa de Souza, Giovani Bonetti e Silvia Ribeiro Lenzi. 141 
Encaminhada para votação, a composição da CED foi aprovada por unanimidade, com os 142 
votos dos Conselheiros Silvia, Giovani, Carlos, Katia, Sérgio, Everson, Bogoni, Christian, 143 



 

 

Zaniboni, Célio, Leonardo e Rodrigo. Votados os membros efetivos da comissão e conforme 144 
definido, o Presidente solicitou que os interessados em compor provisoriamente a Comissão 145 
de Ética e Disciplina, por seis meses, se manifestassem. Os Conselheiros Kátia Cristina Lopes 146 
de Paula e Sérgio Oliva se colocaram à disposição. Encaminhado para votação, os 147 
Conselheiros Kátia Cristina Lopes de Paula e Sérgio Oliva foram aprovados como membros 148 
provisórios da CED pelo período de seis meses, por unanimidade, com os votos dos 149 
Conselheiros Silvia, Giovani, Carlos, Katia, Sérgio, Everson, Bogoni, Christian, Zaniboni, Célio, 150 
Leonardo e Rodrigo. No item 2. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS EM 151 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO, o Conselheiro Giovani sugeriu apresentação do 152 
Calendário de Reuniões do CAU/BR, que foi distribuído a todos os Conselheiros. O 153 
Conselheiro Giovani sugeriu que o calendário do CAU/SC do ano de dois mil e quinze, 154 
sugerido na plenária de dezembro, seja revisado, para que não haja sobreposição com as 155 
datas de reunião do CAU/BR, para que o Conselheiro Federal possa estar presente nas 156 
reuniões plenárias do CAU/SC. O Conselheiro Christian solicitou que com a maior brevidade 157 
possível fosse feito um treinamento ou apresentação aos Conselheiros para melhor 158 
conhecimento do funcionamento do Conselho, e também que seja agregada à capacitação 159 
dos conselheiros, uma apresentação da situação geral do Conselho e uma apresentação da 160 
Diretoria. O Arquiteto Rael Belli lembrou a importância da participação dos suplentes de 161 
conselheiros nesse treinamento, sugerindo que fosse estudada uma forma para viabilização 162 
desta participação. Os Conselheiros Giovani e Rodrigo apoiaram a ideia e solicitaram que a 163 
diretoria possibilite essa participação. O Conselheiro Christian propôs que seja construída 164 
uma cultura de preparar relatórios simplificados, com indicadores, a serem enviados aos 165 
conselheiros, no tempo certo, para maior agilidade nas tomadas de decisões. O Conselheiro 166 
Célio solicitou que na próxima plenária fosse abordada a questão da instalação dos 167 
escritórios regionais do CAU/SC. Conselheira Silvia solicitou a palavra para registrar em ata 168 
alguns temas sugeridos na reunião de alinhamento do período da manhã: que a CEEP trate 169 
das atribuições profissionais; continuar diálogo com os órgãos públicos visando a 170 
valorização profissional, reconhecimento e garantia do salário mínimo profissional, visto 171 
que tais arquitetos tem como cliente principal a sociedade; fiscalizar o exercício profissional 172 
nas escolas; contratar de instituição pública reconhecida, com experiência, para elaborar o 173 
planejamento estratégico do CAU/SC (Sugestão: ESAG), focando nas atividades de execução 174 
obrigatórias do CAU/SC; providenciar imediatas visitas aos CAUs PR, RS e SP (MG – 175 
Sugestão das gerências), feitas em cada estado, por um representante de cada Comissão 176 
Ordinária e o Presidente; analisar de forma crítica o funcionamento das Plenárias e 177 
Reuniões de Comissão, e a dinâmica de funcionamento do CAU/SC como um todo (Sugestão: 178 
reuniões de comissões no dia anterior e reunião de alinhamento na manhã do dia da 179 
plenária); e excluir o uso do termo CAU INOVADOR PARA TODOS, em função da 180 
impossibilidade de unicidade do Grupo Inovação para a composição do novo Conselho 181 
Diretor do CAU/SC. O Conselheiro Chrstian sugeriu substituir a visita para o CAU/SP pelo 182 
CAU/MG, e no futuro estabelecer uma conexão com Argentina e Uruguai. Solicitou registro 183 
para que ao longo desse ano o CAU/SC desenvolva estratégias para participação do Estado 184 
no Congresso Mundial de Arquitetura, que ocorrerá no Rio de Janeiro, em dois mil e vinte. O 185 
Conselheiro Sérgio lembrou que devem ser feitos os convites aos antigos coordenadores das 186 
comissões, para participação na primeira reunião de cada Comissão Ordinária. O Presidente 187 
solicitou que os conselheiros que ainda não confirmaram sua presença ou ausência na 188 
Plenária extraordinária o façam, por e-mail, para registro, e que este seja o procedimento 189 
padrão para todas as convocações.  O Conselheiro Giovani solicitou que todas as 190 
convocações sejam feitas individualmente. No item 3. PROPOSTAS DE PAUTA PARA A 191 
PRÓXIMA PLENÁRIA, o Presidente lembrou que deve ser decidida a data da reunião de 192 
fevereiro. O Conselheiro Giovani lembrou que há uma sugestão de calendário de reuniões, e 193 
que está pré-agendado o dia treze. Esta data da plenária foi mantida dia treze de fevereiro, 194 
para que os conselheiros possam se organizar. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 195 



 

 

Luiz Alberto de Souza declarou encerrada a Trigésima Nona Reunião Plenária Ordinária do 196 
CAU/SC, às dezessete horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Tatiana Moreira Feres de 197 
Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas 198 
páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente Luiz Alberto de Souza e pelos 199 
Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais.  200 
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