
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 51 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, realizada em quinze de janeiro do ano 
de dois mil e dezesseis, na Sala Plenária do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, em Florianópolis – SC. 

 
 

Às catorze horas e sete minutos do dia quinze de janeiro de dois mil e dezesseis, na Sala 1 
Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, em Florianópolis/SC, 2 
reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em 3 
Sessão Ordinária número cinquenta e um. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e 4 
Urbanista LUIZ ALBERTO DE SOUZA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e 5 
Urbanistas ADEMIR LUIZ BOGONI, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA, CHRISTIAN 6 
KRAMBECK, EVERSON MARTINS, GIOVANI BONETTI, KÁTIA CRISTINA LOPES DE PAULA, 7 
NORBERTO ZANIBONI, RODRIGO REBÊLO KIRCK e SÉRGIO OLIVA, a suplente de 8 
Conselheiro ADRIANA DINIZ BALDISSRA, os arquitetos e urbanistas LUIZ FERNANDO 9 
MOTTA ZANONI e WALESKA CRISTINA STANDKE, a Assessora de Imprensa JOSIANE 10 
TEIXEIRA MANOEL, os empregados do CAU/SC, o Assessor Especial RICARDO DE FREITAS, o 11 
Gerente Geral JAIME TEIXEIRA CHAVES, o Gerente Administrativo ALEXANDRE JUNCKES 12 
JACQUES, o Gerente Financeiro FILIPE LIMA ROCKENBACH, a Gerente Técnico FERNANDA 13 
MARIA MENEZES, a Coordenadora Técnico FRANCIANI ROSALIA RIGONI, a procuradora 14 
ISABEL LEONETTI, os Assessores Jurídicos EDUARDO ESPINDOLA e MANUELA 15 
CAVALLAZZI, o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES e a Secretária TATIANA 16 
MOREIRA FERES DE MELO. Ressalta-se ausência justificada do Conselheiro CÉLIO LUIZ 17 
DAMO. Após a verificação e constatação da existência de quórum, o Presidente agradeceu a 18 
presença de todos, lembrou os presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de 19 
qualquer contribuição. Em seguida apresentou a pauta da reunião, excluindo no item 4. Relato 20 
do Conselheiro Federal, em função de sua ausência justificada, lembrando que seu relato foi 21 
encaminhado previamente por e-mail, e no 7. Apresentação e votação, o item j) 22 
Encaminhamentos de propostas das comissões, uma vez que única comissão que se reunião 23 
ordinariamente no mês de janeiro foi a CED não existe proposta de deliberação plenária da 24 
comissão no referido mês. Encaminhada para votação a pauta foi aprovada por unanimidade 25 
com os votos favoráveis dos conselheiros Ademir, Adriana, Carlos, Sérgio, Norberto, Christian, 26 
Giovani, Kátia, Rodrigo e Everson. No item 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 27 
DO DIA 10/12/2015, o Presidente abriu para discussão e o Conselheiro Rodrigo solicitou que 28 
na linha oito seu sobrenome fosse corrigido. Sem mais manifestações, o Presidente 29 
encaminhou para votação a ata que foi aprovada com os votos favoráveis dos conselheiros 30 
Christian, Norberto, Carlos, Adriana, Ademir, Everson, Rodrigo, Kátia e Giovani e a abstenção 31 
do Conselheiro Sérgio, justificada por sua ausência na reunião plenária do mês de dezembro. 32 
No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E RECEBIDAS, o Presidente informou que a 33 
relação de correspondências e eventos havia sido enviada previamente e que qualquer 34 
questionamento poderia ser solicitado à secretaria. O Presidente registrou a chegada do 35 
Conselheiro LEONARDO HENRIQUE DANTAS. O Conselheiro Everson parabenizou a inciativa 36 
do CAU/SC quanto ao ofício encaminhado para a prefeitura de Garopaba que solicitou a 37 
correção de Edital do Concurso Público nº 001/ 2015, ao estabelecer o salário básico para 38 
arquitetos e urbanistas, no valor de um mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete 39 
centavos. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente agradeceu a todos os 40 
conselheiros, titulares e suplentes, e os gestores pelo primeiro ano de gestão. O Presidente 41 
registrou a chegada da Conselheira SILVIA RIBEIRO LENZI. Relatou sua participação no dia 42 
catorze de dezembro no Seminário de Planejamento Urbano em Preparação à Revisão e 43 
Atualização do Plano Diretor de São Francisco do Sul e no dia quinze de dezembro na Plenária 44 



 

 

Ampliada de CAU/BR e na Solenidade de Lançamento da primeira edição do "Manual do 45 
Arquiteto e Urbanista", também em Brasília. Relatou a realização da reunião do CAU/SC que 46 
tratou da prévia do resultado orçamentário do ano de dois mil e quinze, do orçamento e dos 47 
projetos do ano de dois mil e dezesseis, na manhã que antecedeu esta plenária. Explicou que 48 
dois virgula cinquenta e seis por cento do orçamento do ano de dois mil e quinze não foram 49 
cumpridos, e que o CAU/BR e a CCAA-CAU/SC recomendam uma redução de em torno de dez 50 
por cento do valor orçado. Apresentou uma proposta de datas de reuniões, a ser aprovada pelo 51 
plenário, onde as reuniões de comissões para alinhamento dos Projetos e Planos de Ação 52 
aconteceria no dia vinte e um no período da manhã, e no período da tarde aconteceria a 53 
reunião ampliada do conselho diretor, com os coordenadores das comissões, para a definição 54 
dos projetos e Planos de Ação para Orçamento do ano de dois mil e dezesseis, e no dia dezoito 55 
de fevereiro reuniões de comissões para o  desenvolvimento e execução dos Projetos e Planos 56 
de Ação. Não houve 4.COMUNICADO DO CONSELHEIRO FEDERAL, em função de sua ausência 57 
previamente justificada, para participação nas reuniões do CAU/BR, conforme explicado pelo 58 
Presidente. No item 5.COMUNICADO DOS DIRETORES, o Presidente explicou que os 59 
conselheiros iriam fazer relado do período que ainda estavam como diretores do CAU/SC. O 60 
Conselheiro Carlos informou do fim da licença maternidade da Gerente Talitha, que foi 61 
emendada com as férias e que terminam dia dezoito de janeiro. Agradeceu o Alexandre pelo 62 
apoio dado enquanto gerente administrativo nesse período. O Conselheiro Leonardo enfatizou 63 
as medidas a serem tomadas para que o ano corra dentro de um planejamento, sem surpresas, 64 
e agradeceu a dedicação do gerente Filipe. No item 6. RELATO DAS COMISSÕES, no relato da 65 
Comissão de Ética e Disciplina, a Conselheira Silvia apresentou o relatório de atividades da 66 
comissão no ano de dois mil e quinze. Relatou que no dia oito de janeiro a comissão deliberou 67 
que seja realizada a consulta ao CAU/BR referente à possibilidade de disponibilizar às partes 68 
dos processos ético-disciplinares copias de documentos através de mídias digitais, e por 69 
referendar a deliberação nº1/2015 “ad referendum” da CED/SC, adotada por sua 70 
coordenadora no dia 23/11/2015, nos seguintes termos: “Pela participação dos Conselheiros 71 
Silva Lenzi, Sergio Oliva e Carlos Alberto Barbosa e das advogadas Isabel Leonetti e Manuela 72 
Cavallazzi no Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina – Região Sul a ser realizado 73 
nos dias 26 e 27 de novembro em Florianópolis. No item 7. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, 74 
item a) Eleição do Diretor Administrativo, o Presidente solicitou que os candidatos ao cargo 75 
de diretor administrativo se manifestassem. O conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza se 76 
colocou à disposição. Não havendo mais candidatos, a votação secreta iniciou, e o conselheiro 77 
Carlos Alberto Barbosa de Souza foi eleito diretor administrativo para o ano de dois mil e 78 
dezesseis, com onze votos favoráveis e um voto em branco. No item b) Eleição do Diretor 79 
Financeiro, o Presidente solicitou que os candidatos ao cargo de diretor financeiro se 80 
manifestassem. O conselheiro Leonardo Henrique Dantas se colocou à disposição. Não havendo 81 
mais candidatos, a votação secreta iniciou, e o conselheiro Leonardo Henrique Dantas foi eleito 82 
diretor financeiro para o ano de dois mil e dezesseis, com onze votos favoráveis e um voto em 83 
branco. O Gerente Jaime explicou que por questões burocráticas, será feira uma deliberação 84 
plenária separada, a ser assinada por todos os conselheiros, com relação a eleição dos 85 
diretores. No item c) Eleição dos membros da CCAA, o Presidente solicitou que os 86 
interessados em compor a Comissão Ordinária de Contas e Atos Administrativos se 87 
manifestassem. Os conselheiros Sérgio Oliva, Ademir Luiz Bogoni, Celio Luiz Damo e Rodrigo 88 
Kirck Rebêlo se apresentaram. Sem mais manifestações o Presidente encaminhou para votação 89 
a composição da CCAA. A composição da CCAA com os conselheiros Sérgio Oliva, Ademir Luiz 90 
Bogoni, Celio Luiz Damo e Rodrigo Kirck Rebêlo foi aprovada por unanimidade, com os votos 91 
dos Conselheiros Silvia, Norberto, Sérgio, Carlos, Ademir, Adriana, Everson, Rodrigo, Kátia, 92 
Giovani, Leonardo e Christian. No item d) Eleição dos membros da CED, o Presidente 93 
solicitou que os interessados em compor a Comissão Ordinária de Ética e Disciplina se 94 
manifestassem. Os conselheiros Sérgio Oliva, Silvia Ribeiro Lenzi e Carlos Alberto Barbosa de 95 
Souza se apresentaram. Sem mais manifestações o Presidente encaminhou para votação a 96 
composição da CED. A composição da CED com os Sérgio Oliva, Silvia Ribeiro Lenzi e Carlos 97 



 

 

Alberto Barbosa de Souza, foi aprovada por unanimidade, com os votos dos Conselheiros Silvia, 98 
Norberto, Sérgio, Carlos, Ademir, Adriana, Everson, Rodrigo, Kátia, Giovani, Leonardo e 99 
Christian. No item e) Eleição dos membros da CEF, o Presidente Solicitou que os interessados 100 
em compor a Comissão Ordinária de Ensino e Formação se manifestassem. Os conselheiros 101 
Leonardo Henrique Dantas, Katia Cristina Lopes de Paula e Christian Krambeck se 102 
apresentaram. Sem mais manifestações o Presidente encaminhou para votação a composição 103 
CEF. A composição da CEF com os conselheiros Leonardo Henrique Dantas, Katia Cristina 104 
Lopes de Paula e Christian Krambeck, foi aprovada por unanimidade, com os votos dos 105 
conselheiros Silvia, Norberto, Sérgio, Carlos, Ademir, Adriana, Everson, Rodrigo, Kátia, Giovani, 106 
Leonardo e Christian. No item f) Eleição dos membros da CEP, o Presidente solicitou que os 107 
interessados em compor a Comissão Ordinária Exercício Profissional se manifestassem. Os 108 
Conselheiros Everson Martins, Giovani Bonetti e Norberto Zaniboni se apresentaram. Sem mais 109 
manifestações o Presidente encaminhou para votação a composição da CEP. A composição da 110 
CEP com os conselheiros Everson Martins, Giovani Bonetti e Norberto Zaniboni, foi aprovada 111 
por unanimidade, com os votos dos Conselheiros Silvia, Norberto, Sérgio, Carlos, Ademir, 112 
Adriana, Everson, Rodrigo, Kátia, Giovani, Leonardo e Christian. O Presidente apresentou 113 
novamente o cronograma de reuniões proposto no início da reunião para que após a eleição 114 
dos membros das comissões, possam ser aprovadas as datas. A proposta formulada a ser 115 
encaminhada como item de votação foi de autorização para que o Presidente convoque a 116 
primeira reunião da CCAA do ano de dois mil e dezesseis com antecedência inferior ao prazo 117 
regimental, para o dia vinte e um de janeiro. Foi sugerido que as demais comissões aconteçam 118 
no dia vinte e nove de janeiro, no período da manhã, e no período da tarde a reunião de 119 
diretoria ampliada. O Conselheiro Sérgio questionou quanto ao descumprimento do regimento 120 
com relação ao prazo mínimo de convocação, o Conselheiro Giovani alertou que a plenária é 121 
soberana para autorizar a convocação e a Procuradora Isabel assegurou que pode haver uma 122 
deliberação autorizando a convocação, mesmo contrariando o regimento, uma vez que se trata 123 
de uma norma de caráter procedimental. No item g) Relatório do conselheiro Carlos A. 124 
Barbosa de Souza e Minuta de Desagravo Público (Representação dos arquitetos e 125 
urbanistas Diego Fermo, Silvia Maia e Carine Adames Pacheco), o Conselheiro Carlos 126 
apresentou seu relatório, o parecer fundamentado e a minuta de desagravo público referente à 127 
representação dos arquitetos e urbanistas Diego Fermo, Silvia Maia e Carine Adames Pacheco. 128 
O Conselheiro Leonardo apenas questionou a frase “…em razão da não aprovação do 129 
mencionado projeto…” na minuta de nota de desagravo público. A Conselheira Kátia sugeriu 130 
que a frase fosse excluída e a sugestão foi acatada por todos. O Conselheiro Carlos fez a leitura 131 
do boletim de ocorrência. O Conselheiro Leonardo questionou se há alguma versão do prefeito 132 
e o Conselheiro Carlos explicou que o prefeito não se manifestou mesmo após diversos 133 
contatos. O Presidente encaminhou para votação o Relatório do conselheiro e minuta de 134 
desagravo público que foram aprovados por unanimidade com os votos dos conselheiros 135 
Everson, Rodrigo, Kátia, Giovani, Leonardo, Christian, Silvia, Norberto, Sérgio, Carlos, Adriana e 136 
Ademir. A Procuradora Isabel apresentou em seguida a Deliberação Plenária que regulamenta 137 
a publicação de nota de desagravo público em favor dos arquitetos e urbanistas  138 
Carine Adames Pacheco, Diego Minsk Rossi Fermo e Silvia Maia, a ser votada pelo plenário. A 139 
Conselheira Kátia se posicionou contrária a apenas publicar a nota no site do CAU/SC, 140 
conforme a deliberação apresentada, explicando que julga de pouca abrangência. A 141 
procuradora lembrou que todos os envolvidos serão notificados. O Conselheiro Sérgio sugeriu 142 
que a fundação Catarinense de Cultura fosse notificada quanto a publicação da nota. O 143 
Presidente lembrou da importância de provocar mídias espontâneas.  O Conselheiro Rodrigo 144 
sugeriu notificação à Câmara de Vereadores de Urussanga também. O Conselheiro Giovani 145 
sugeriu publicação em jornal de circulação estadual, com valor máximo de quatro mil reais. O 146 
Conselheiro Christian se manifestou defendendo que é imprescindível a publicação em jornal 147 
de circulação estadual. O Conselheiro Rodrigo sugeriu denúncia ao Ministério Público e o 148 
Presidente esclareceu que os próprios denunciantes a fizeram. O Conselheiro Sérgio lembrou 149 
que o texto deve ser adaptado para cada tipo de mídia. A Conselheira Silvia enfatizou a 150 



 

 

relevância de uma publicação em jornal. O Presidente sugeriu um jornal de abrangência local. O 151 
Conselheiro Giovani explicou que é importante ser em jornal de circulação estadual, não 152 
limitando apenas a região, uma vez que se trata de uma notificação educativa também. Com 153 
todas as sugestões acatadas, o presidente encaminhou o item para votação que, aprovando por 154 
unanimidade a Deliberação Plenária que regulamenta a publicação de nota de desagravo 155 
público em favor dos arquitetos e urbanistas Srs. Carine Adames Pacheco, Diego Minsk Rossi 156 
Fermo e Silvia Maia, observado o seguinte: publicação da nota no site do CAU/SC pelo prazo de 157 
trinta dias; menção à nota nas mídias digitais do CAU/SC e em “mídias espontâneas”; 158 
publicação em jornal de circulação estadual de texto a respeito da nota, o qual será elaborado 159 
pela Assessoria de Imprensa em conjunto com a Comissão Temporária de Comunicação do 160 
CAU/SC, observado o valor máximo da publicação de quatro mil reais; e envio de notificação à 161 
Câmara de Vereadores de Urussanga/SC e à Fundação Catarinense de Cultura a respeito da 162 
publicação da nota, com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, Rodrigo, Kátia, Giovani, 163 
Leonardo, Christian, Silvia, Norberto, Sérgio, Carlos, Adriana e Ademir. No item h) Proposta de 164 
adesão do CAU/SC ao Projeto de Lei anticorrupção do Ministério Público Federal, a 165 
Procuradora Isabel apresentou a campanha anticorrupção lançada pelo Ministério Público 166 
Federal, intitulada “10 medidas contra a corrupção”, e apresentou o modelo de carta para 167 
adesão das pessoas jurídicas, disponibilizado pelo MPF. Explicou que o abaixo assinado é 168 
apenas para pessoas físicas, que se tornará uma iniciativa de lei popular. A Assessora Josiane 169 
informou que o CRC/SC e o CAU/MT aderiram à campanha e coletam as assinaturas dos seus 170 
profissionais, que não pode ser digital, nos eventos realizados. No texto havia menção a 171 
Operação Lava Jato e o Conselheiro Giovani sugeriu que não fosse feita nenhuma referência à 172 
referida operação.  O Conselheiro Christian lembrou que o CAU/SC pode ir além da idoneidade, 173 
se deve combater as questões referentes à falta de comprometimento dos gestores com as 174 
cidades, gestão pública e planejamento. A Conselheira Silvia sugeriu disponibilizar a lista no 175 
CAU/SC para assinatura. O Conselheiro Giovani sugeriu o envio da carta de adesão aos 176 
congressistas do estado e divulgação dessa adesão no site e no facebook, disponibilizando o 177 
link para que todos possam realizar sua adesão, sem disponibilizar a lista. Todas as sugestões 178 
foram acatadas, com exceção da disponibilização da lista na recepção do Conselho. O item foi 179 
encaminhado para votação, aprovando a adesão do CAU/SC à campanha anticorrupção lançada 180 
pelo Ministério Público Federal, intitulada “10 medidas contra a corrupção”, de maneira que o 181 
CAU/SC divulgará, em seu site, carta de apoio à campanha, nos moldes do modelo de carta 182 
disponibilizado pelo MPF e disponibilizará, em seu site, link indicando o site da campanha do 183 
MPF para que os arquitetos e urbanistas interessados o visualizem, e encaminhará aos 184 
deputados federais e senadores de Santa Catarina ofício informando o apoio do CAU/SC a esta 185 
campanha, com os votos favoráveis dos conselheiros Ademir, Adriana, Carlos, Sérgio, Norberto, 186 
Silvia, Christian, Leonardo, Giovani, Kátia, Rodrigo e Everson. No item i) Proposta de 187 
Deliberação Plenária CED-CAU/SC nº 10/2015, a Conselheira Silvia apresentou o item que 188 
propõe ao plenário que as infrações ético-disciplinares referentes à falta de pagamento de 189 
anuidade e ausência de RRT devidamente regularizadas junto ao Setor de Fiscalização, sejam 190 
dispensadas de encaminhamento para a CED. O Conselheiro Sérgio questionou é possível 191 
descumprir o código de ética, dispensando a falta ética. A Procuradora Isabel explicou que não 192 
está sendo questionada a existência da infração, e sim sua interpretação, uma vez que as faltas 193 
éticas são oriundas de uma má intenção, e nos casos levantados, após notificados os 194 
profissionais regularizaram a falta. O Conselheiro Sérgio sugeriu que o Conselheiro Federal 195 
levasse o tema ao CAU/BR para que esse tipo de infração saísse do Código de Ética. A 196 
Procuradora Isabel citou a Lei nº 12.378, Art. 18. Constituem infrações disciplinares, além de 197 
outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina: XI  deixar de pagar a anuidade, taxas, preços 198 
de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado; explicando 199 
que no seu ponto de vista, a lei é passível de interpretações, de que a regularização sanaria. O 200 
Conselheiro Norberto alertou que a lei aborda o caso da anuidade, não do RRT.  O Conselheiro 201 
Sérgio alertou sua preocupação de aprovar a deliberação, concedendo um induto de forma 202 
geral, além de contrariar o código de ética e a legislação. A Gerente Fernanda sugeriu que fosse 203 



 

 

considerada a reincidência. O Conselheiro Norberto lembrou que a lei abrange a questão da 204 
anuidade e que a deliberação seria redundante. O Conselheiro Sérgio sugeriu que o item fosse 205 
retirado de pauta para ser tratado novamente na CEP e na CED. A sugestão foi acatada por 206 
todos. O Presidente encaminhou para votação o item k) Autorização para que o Presidente 207 
convoque a 1ª reunião da CCAA de 2016 com antecedência inferior ao prazo regimental, 208 
que foi aprovado com os votos favoráveis dos conselheiros Ademir, Adriana, Carlos, Norberto, 209 
Silvia, Christian, Leonardo, Giovani, Kátia, Rodrigo e Everson, e o voto contrário do Conselheiro 210 
Sérgio. No item 8. Manifestação dos Conselheiros Estaduais em assuntos de interesse do 211 
Plenário, o Presidente fez o ato de posse dos Diretores Administrativo e Financeiro, 212 
Conselheiros Carlos e Leonardo, respectivamente, que assinaram seus termos de posse. A 213 
Conselheira Silvia comunicou formalmente seu afastamento como conselheira do CAU/SC, do 214 
dia dezoito de janeiro até trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. O Conselheiro 215 
Everson fez um breve relato sobre sua participação no Treinamento para capacitação de 216 
multiplicadores da Tabela de Honorários, do CAU/BR. O Conselheiro Giovani sugeriu utilizar a 217 
sala da GERTEC, antes do início das obras, para cursos e debates abertos com pequenos grupos 218 
de arquitetos, no modelo discussões que podem vir a gerar alguma regulamentação, a ser 219 
disseminada nas demais regiões. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o 220 
Presidente Luiz Alberto de Souza declarou encerrada a Quinquagésima Primeira Reunião 221 
Plenária Ordinária do CAU/SC, às dezessete horas e cinquenta e seis minutos. Para constar, eu, 222 
Tatiana Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada 223 
em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros 224 
presentes, para que reproduza os efeitos legais.  225 
 226 
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