
 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 55 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, realizada em treze de maio do 
ano de dois mil e dezesseis, na UNESC – 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, em 
Criciúma – SC. 

 
 

Às oito horas e cinquenta e um minutos do dia treze de maio de dois mil e dezesseis, no 1 
Atelier de Arquitetura da UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense, em 2 
Criciúma – SC, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 3 
Catarina – CAU/SC, em Sessão Ordinária número cinquenta e cinco. Presente o 4 
Presidente do CAU/SC, Arquiteto e Urbanista LUIZ ALBERTO DE SOUZA, os senhores 5 
Conselheiros Estaduais Arquitetos e Urbanistas ADEMIR LUIZ BOGONI, CARLOS 6 
ALBERTO BARBOSA DE SOUZA, CÉLIO LUIZ DAMO, CHRISTIAN KRAMBECK, 7 
EVERSON MARTINS, GIOVANI BONETTI, NORBERTO ZANIBONI, RODRIGO KIRCK 8 
REBÊLO e SÉRGIO OLIVA, os suplentes de Conselheiros LUIZ FERNANDO MOTTA 9 
ZANONI e MATEUS SZMOROVSZKI, a Secretária Executiva do CEAU/SC, arquiteta , 10 
VÂNIA STEPHAN MARRONI BURIGO, os arquitetos MARCELO MANNRICH, MIGUEL 11 
ANGEL POUSADELA, RAEL BELLI, THAELYS VARASCHIN OLSEN e WALESKA 12 
CRISTINA STANDKE, visitantes BRUNO BERTAN, DANIELLE RABELLO e KLAITON 13 
FRANK, a Assessora de Imprensa KÊYLA XAVIER FERREIRA, os empregados do 14 
CAU/SC, o Assessor Especial RICARDO DE FREITAS, o Gerente Geral JAIME TEIXEIRA 15 
CHAVES, a Procuradora ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, o Gerente Financeiro 16 
Interino DEIREAL ZANDOMENICO JUNIOR, a Gerente Técnico FERNANDA MARIA 17 
MENEZES, o Coordenador de TI LUCAS ROCHA e a Secretária TATIANA MOREIRA 18 
FERES DE MELO e o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES. Ressalta-se  a 19 
ausência justificada dos Conselheiros KÁTIA CRISTINA LOPES DE PAULA, LEONARDO 20 
HENRIQUE DANTAS e THIAGO BORGES MENDES. Após a verificação e constatação da 21 
existência de quórum, o Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os 22 
presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Em 23 
seguida apresentou a pauta da reunião, excluindo o item 4. Relato do Conselheiro 24 
Federal, justificando sua ausência, e no item 7. Apresentação e votação, incluindo o 25 
item e) Proposta de Deliberação das Comissões. Encaminhada para votação a pauta 26 
foi aprovada com os votos dos conselheiros Everson, Sérgio, Mateus, Luiz Fernando, 27 
Giovani, Carlos, Christian, Norberto, Célio, Ademir e Rodrigo. No item 1. APROVAÇÃO 28 
DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/04/2016, não havendo manifestações, 29 
o Presidente encaminhou a ata para votação, que foi aprovada com os votos dos 30 
Conselheiros Everson, Sérgio, Mateus, Luiz Fernando, Giovani, Carlos, Christian, 31 
Norberto, Célio, Ademir e Rodrigo. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E 32 
RECEBIDAS, o Presidente informou que a relação de correspondências e eventos havia 33 
sido enviada previamente e que qualquer questionamento poderia ser solicitado à 34 
secretaria. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, o Presidente relatou sua participação 35 
na Reunião de Serviços Compartilhados do CAU/BR, informando que foi aprovado a 36 
abertura de um edital para contratação de uma consultoria que fará um diagnóstico e 37 
uma modelagem de como pode vir a ser o CSC no futuro, fora da estrutura do CAU/BR, 38 
com um CNPJ próprio. Informou que no dia dezesseis de junho, primeiro dia do 39 



 

 

Congresso do CAU/SC em Joinville, será assinado o Termo de Cooperação Técnica com a 40 
prefeitura do município. Agradeceu o empenho de todos os funcionários e conselheiros 41 
para a realização do Congresso. O Conselheiro Giovani parabenizou e agradeceu a 42 
dedicação de todos para a realização do evento e questionou o presidente, com relação 43 
ao CSC, a questão das carteiras e do aditamento de valores, a ser dividido entre os 44 
estados. O Conselheiro Christian agradeceu todos, lembrando que o benefício desse 45 
formato de plenária é grandioso. Questionou como foi o clima da reunião no CAU/BR e 46 
se existe um cronograma para desativação do CSC. O Conselheiro Everson relatou sua 47 
experiência ao palestrar sobre a tabela de honorários em Rio do Sul, onde o CAU foi 48 
muito bem recebido e que as pessoas estavam bem satisfeitas com a aproximação do 49 
Conselho. Enfatizou que a autoestima do arquiteto está muito baixa e que o trabalho não 50 
é valorizado. O Presidente esclareceu que com relação as carteiras profissionais é uma 51 
discussão de tempos e que é pauta do CAU/BR porque está na lei, porém tem CAUs que 52 
não tem estrutura para fazer o processo, então o CAU/BR tem mantido como sua 53 
atribuição, mas tem interesse em passar aos CAU/UF, mesmo com alguns Presidentes 54 
enfatizando que não tem condições de assumir esse trabalho. Explicou que o contrato 55 
com a empresa responsável pelas carteiras venceu, que agora foi feito um contrato 56 
emergencial para emissão de dez mil carteiras, até setembro, e que ficaram represadas 57 
três mil carteiras do período que ficou sem contrato, restando sete mil para ser emitidas. 58 
Disse que está sendo lançado um novo edital, que prevê a transposição para os 59 
Conselhos Estaduais passarem e emitir essas carteiras. O Conselheiro Sérgio ressaltou 60 
que essa questão vai além das carteiras e que inclusive no seminário do COA-Sul foi 61 
discutido o motivo de pagar o CSC e se com o valor destinado a ele, pode ser contratado 62 
serviço melhor. O Conselheiro Rodrigo ainda lembrou que no encontro, os presidentes 63 
do Paraná e Rio Grande do Sul ficaram de encaminhar essa questão ao CAU/BR. O 64 
Conselheiro Ademir solicitou retificação do seu voto na aprovação da ata, uma vez que 65 
não esteve presente na reunião, registrando sua abstenção na votação do item um. No 66 
item 5.COMUNICADO DOS DIRETORES, o Diretor Carlos Alberto relatou a realização da 67 
capacitação para conselheiros, funcionários e gestores para aplicação das técnicas de 68 
discussão em grupo para análise de problemas e prototipagem de soluções, 69 
denominadas Desing Thinking  e  World Café, a participação da Analista de Contratos, 70 
Compras e Licitações  na  Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro e Equipe de 71 
Apoio – Pregão Presencial e Eletrônico,  em Curitiba/PR e a participação de funcionários 72 
no curso Noções de Gestão Documental. Informou que foram realizadas ações do projeto 73 
do novo PCCS, como Workshop para Identificação das Competências Essenciais e 74 
Individuais (humanas e funcionais), e a Conceituação e Validação das Competências, e 75 
que foram apreciados os recursos relativos ao Concurso para Projetos da nova sala da 76 
Gerência Técnica do CAU, sendo o resultado da Classificação publicado no dia seis de 77 
maio no DOU e no site do CAU/SC. O Gerente Financeiro Interino Deireal, apresentou o 78 
relatório de receitas do mês de abril. No item 6. Relato da Gerência Técnica, a gerente 79 
Fernanda explicou a estrutura da equipe da gerência, as atividades, dados do 80 
atendimento técnico, da fiscalização e denúncias. Apresentou um projeto de fiscalização 81 
inteligente em rede e o projeto piloto de Termo de Cooperação Técnica com as 82 
prefeituras. O Conselheiro Christian disse que acha fundamental um novo modelo de 83 
fiscalização, não apenas a fiscalização de crachá, que o material apresentado tem muito 84 
conteúdo de informação e sugeriu encontrar um formato de comunicar o processo que 85 
está sendo feito e algumas conclusões, despertando o interesse das pessoas. O 86 
Conselheiro Luiz Fernando corroborou que é muito importante divulgar esses dados. O 87 



 

 

Conselheiro Giovani solicitou que a apresentação fosse encaminhada a todos os 88 
conselheiros estaduais e federais, entidades de CEAU/SC, e que o material fosse 89 
publicado no site, enfatizando que quanto mais transparente o CAU/SC for, é melhor. O 90 
Conselheiro Christian alertou quanto a publicação do material, na íntegra, no site, 91 
dizendo que é importante despertar o interesse. O Conselheiro Mateus sugeriu que na 92 
reunião de Joinville seja proposta uma ação junto ao SIMGeo, com base nos projetos 93 
apresentados. O Conselheiro Ademir solicitou mais atenção para a fiscalização na região 94 
de Videira. A Gerente Fernanda agradeceu o trabalho da equipe da gerência técnica e o 95 
espaço na plenária para esse relato. O Presidente informou que se ausentaria da reunião 96 
para abrir a palestra de Tabela de Honorários, retornando em seguida, e solicitou que o 97 
Vice-Presidente assumisse a condução da reunião. No item 7. RELATO DAS COMISSÕES, 98 
no relato da Comissão Ordinária de Contas e Atos Administrativos, o Coordenador 99 
Rodrigo de acordo com a deliberação nº 04/2016-CCAA relatou que a comissão 100 
deliberou por aprovar as Informações Contábeis do Quarto Trimestre e do Exercício dois 101 
mil e quinze e, de acordo com a deliberação nº 05/2016-CCAA, deliberou por aprovar a 102 
participação do Coordenador Rodrigo Kirck, e na impossibilidade de sua participação, 103 
um membro da comissão por ele indicado, no Seminário das Comissões de Planejamento 104 
e Finanças, nos dias quatro e cinco de agosto em Porto Alegre, por recomendar a 105 
participação do Gerente Financeiro Filipe no mesmo seminário, por aprovar os 106 
relatórios administrativos e financeiros dos meses de março e abril e por aprovar 107 
“Cidade Inteligente Pensa” como tema do Edital de Patrocínio. O Conselheiro Giovani 108 
disse que em função do tempo, o ideal seria que a comissão informalmente se 109 
articulesse, para que na próxima reunião o tema chegue já discutido, no sentido de 110 
definição do que será contemplado no edital, para que não se perca o tempo do 111 
congresso. O Conselheiro Rodrigo chamou os conselheiros Giovani, Christian e Waleska 112 
para um alinhamento informal, conforme orientado, para uma discussão do tema. 113 
Relatou sua participação no Seminário COA-SUL, enfatizando o compromisso de 114 
colaboração e da troca de documentos e experiências entre os CAUs SC, PR e RS, 115 
sugerindo que as demais comissões façam essa mesma aproximação. O Vice-Presidente 116 
sugeriu que antes da próxima reunião plenária, fosse convocada uma reunião do 117 
conselho diretor ampliada, com todos os coordenadores de comissão, para um 118 
compartilhamento das informações do Seminário COA-SUL. O Conselheiro Sérgio relatou 119 
a intenção da execução de algumas atividades consorciadas entre esses Conselhos, antes 120 
de lançar os editais, reduzindo custos. No relato da Comissão Ordinária de Ética e 121 
Disciplina, o Conselheiro Carlos, de acordo com a deliberação nº 05/2016-CED relatou 122 
que a comissão deliberou por contratar um curso de conciliação a ser oferecido 123 
presencialmente na sede do CAU/SC, em relação ao qual a participação dos conselheiros 124 
titulares da CED/SC será obrigatória e a participação dos demais conselheiros do 125 
CAU/SC, titulares e suplentes, optativa; por recomendar que o curso de conciliação 126 
supramencionado seja ofertado nos dias dezenove e vinte de maio, pelo Sr. Roberto 127 
Faustino da Silva, diretor do Centro Catarinense de Resolução de Conflitos, em razão de 128 
o formato de curso oferecido (curso presencial de doze horas, voltado 129 
especificadamente a preparar os conselheiros do CAU/SC a proceder a conciliações nos 130 
processos ético-disciplinares) harmonizar-se aos interesses da CED/SC e do currículo 131 
deste profissional demonstrar ter ele bastante experiência em ministrar cursos de 132 
mediação e conciliação (já tendo, por exemplo, ministrado cursos para o Banco do Brasil, 133 
a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, a CELESC, os 134 
engenheiros do Estado, sob patrocínio do CREA/SC, uma Comissão de Conciliação Prévia 135 



 

 

da área da habitação, com participação do Sinduscon e Siticon, dentre outras entidades, 136 
conforme currículo enviado); por recomendar a participação dos advogados Isabel 137 
Leonetti (assessora da CED/SC) e Eduardo Espindola (assistente técnico do CAU/SC) no 138 
curso de conciliação supramencionado; por realizar reuniões extraordinárias da CED/SC 139 
durante todas as “etapas” do Congresso Itinerante do CAU/SC de dois mil e dezesseis, 140 
nas seis regiões do Estado, nas quais serão discutidos os temas reserva técnica e direitos 141 
autorais dos arquitetos e urbanistas; por convidar um representante de cada um dos 142 
Núcleos de Decoração que atuar em uma determinada região do Estado para participar 143 
da conversa sobre reserva técnica a ser realizada na reunião extraordinária da CED/SC 144 
durante a etapa do Congresso Itinerante do CAU/SC de dois mil e dezesseis que ocorrer 145 
naquela região; e disponibilizadas aos interessados na etapa do Congresso Itinerante do 146 
CAU/SC de dois mil e dezesseis, que ocorrerá em Criciúma nos dias doze e treze de maio; 147 
e por solicitar à Assessoria Especial do CAU/SC que providencie a impressão do 148 
documento “Manual do Cliente – Escolhendo um Arquiteto” tão pronto a capa que está 149 
sendo elaborada pela empresa “9mm” fique pronta, de maneira a algumas cópias do 150 
documento poderem ser. O Presidente Luis Alberto retornou a reunião e reassumiu sua 151 
condução. O Conselheiro Sérgio relatou que a última reunião da CED contou com a 152 
presença da diretora da regional sul do Núcleo Catarinense de Decoração, onde houve 153 
uma conversa franca e tranquila sobre reserva técnica. Informou que as informações 154 
sobre o tema serão colhidas junto aos núcleos, durante o Congresso Itinerante, 155 
sugerindo que no fim do ano seja realizada uma reunião ampliada, com uma definição do 156 
plenário sobre o tema, com representantes de todos os núcleos e regionais, 157 
apresentando a decisão do plenário, de qual caminho o CAU/SC irá tomar com relação ao 158 
item. No relato da Comissão Ordinária de Exercício Profissional, o Coordenador 159 
Giovani, relatou a participação da Presidente do IAB/SC e do Arquiteto Maykon na 160 
reunião, para uma conversa sobre assistência técnica. Explicou que o Instituto tem um 161 
grupo de trabalho sobre o tema, que tem se ampliado e trabalhado 162 
multidisciplinarmente, e que o CAU/SC dará o apoio institucional nas ações que a 163 
entidade tem feito, para que seja elaborado um projeto específico, tanto de um projeto 164 
de lei a ser encaminhado para o executivo, como também uma capacitação de arquitetos 165 
e urbanistas para lidar com projetos de habitação de interesse social. Explicou que esse 166 
apoio institucional, além de formalizar com algumas questões de brasão do Conselho, 167 
disponibilizará a estrutura administrativa e a assessoria de imprensa do CAU/SC. 168 
Informou que a comissão deliberou de acordo com a deliberação nº34/2016-CEP, por 169 
deferir as solicitações de interrupção de registro de pessoa física protocoladas sob os nº 170 
219871/2015, 348772/2016, 357208/2016, 358679/2016 e 362544/2016, por terem 171 
sido cumpridos os requisitos da Resolução nº 18 do CAU/BR; por fazer contato 172 
telefônico e abrir novo prazo de trinta dias nas solicitações de interrupção de registro 173 
pessoa física protocoladas sob os nº 216158/2015, 312743/2015, 318367/2015, 174 
332136/2016, 344250/2016 e 347199/2016, para que sejam cumpridos os requisitos 175 
da Resolução nº 18 do CAU/BR; por indeferir a solicitação de interrupção de registro 176 
pessoa física protocolada sob o nº 229032/2015, por não terem sido cumpridos os 177 
requisitos da Resolução nº 18 do CAU/BR; e por fazer uma pesquisa para verificar se o 178 
arquiteto realmente entrou em contato várias vezes com o CAU, conforme relatado na 179 
solicitação protocolada sob o número 378040/2016, de abertura de novo prazo para 180 
cumprimento dos requisitos da interrupção de registro profissional, protocolada sob o 181 
número 126258/2014 para análise na próxima CEP. Informou que a comissão deliberou, 182 
de acordo com a deliberação nº35/2016-CEP, por designar o Conselheiro Giovani 183 



 

 

Bonetti como relator do processo nº 1000017483/2015; por designar o Conselheiro 184 
Everson Martins como relator do processo nº 1000024985/2015; por designar o 185 
Conselheiro Norberto Zaniboni como relator dos processos nº 1000010970/2014 e nº 186 
1000024008/2015; e por acompanhar os relatos e votos fundamentados dos relatores 187 
dos processo nº 1000027685/2015, 1000028100/2016, 1000028250/2016 e 188 
1000028256/2016. Informou que a comissão deliberou, de acordo com a deliberação 189 
nº36/2016-CEP, pelo encaminhamento à Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC, 190 
para que se manifeste sobre a atividade de muro de contenção, com base na análise das 191 
grades curriculares das Instituições de formação; pelo envio de ofício ao CAU/BR, com 192 
cópia ao Conselheiro Federal Ricardo Fonseca, para que se posicionem oficialmente 193 
quanto a esta atribuição; e por entrar em contato com o arquiteto informando sobre o 194 
andamento do processo. Relatou ainda a realização de uma reunião do Grupo 195 
CAU/CREA, que nos dias vinte e três e vinte e quatro de agosto, ocorrerá em Santa 196 
Catarina a reunião da CEP do CAU/BR sobre fiscalização e no dia vinte e cinco haverá o 197 
Seminário CAU/CREA, onde serão convidados representantes da Comissão de 198 
Harmonização do CONFEA e CAU/BR e o tema será atribuições, grade curricular e carga 199 
horária. O Conselheiro Norberto colocou que seria interessante ter o número de 200 
engenheiros civis e arquitetos distribuídos nos municípios de Santa Catarina, e disse que 201 
tem a impressão que esse número comparativo está se aproximando. O Conselheiro 202 
Giovani solicitou que a Gerente Fernanda faça esse levantamento junto ao CREA/SC. O 203 
Conselheiro Christian enfatizou a importância da Assistência Técnica e disse que vê esse 204 
como o único caminho. Disse que o CAU está muito atrasado nesse ponto e que é 205 
necessário traçar uma estratégia mais efetiva junto com as entidades e um colocar a 206 
assistência técnica como um dos principais projetos para os próximos anos. No relato da 207 
Comissão Temporária de Comunicação, a Coordenadora Waleska, de acordo com a 208 
deliberação nº 03/2016-CTC, relatou que a comissão deliberou por aprovar o material 209 
para o Congresso Itinerante; pela contratação do serviço de WhatsApp, Talk2me por dois 210 
meses a título de experiência; que a CTC elabore um relatório para verificar as 211 
atividades executadas das empresas terceirizadas que atuam de acordo com o termo de 212 
referência elaborado pela comissão; por não categorizar as notícias do novo site do 213 
CAU/SC; e que o Conselheiro Everson contate a DNA para definição da criação do vídeo. 214 
O Conselheiro Everson explicou que será um vídeo ilustrativo da profissão, que não sabe 215 
se está no escopo da empresa e que se for necessário, o vídeo será produzido com a 216 
“9mm”. No relato da Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o Coordenador Rael 217 
relatou que o início da reunião era para ser uma conversa com es secretários de 218 
planejamento da mesorregião de Criciúma, mas nenhum deles pode comparecer. Disse 219 
que a comissão conversou sobre uma nova estratégia para esse convite nas próximas 220 
etapas do Congresso, através de um contato mais pessoal, para efetividade da reunião. 221 
Disse que contaram com a presença do Conselheiro Jeferson, do Conselho de 222 
Planejamento da Cidade, que relatou que o CAU/SC não tem representante, mas que o 223 
IAB/SC tem vaga neste Conselho e em vários outros Conselhos Municipais. Disse que 224 
houve uma conversa de como organizar as representações do CAU/SC nos municípios e 225 
como será o controle. Explicou que a ideia é ampliar a atuação, com um trabalho em 226 
rede, trabalhando de forma conjunta e integrada para aumentar o espaço dos arquitetos. 227 
Relatou que de acordo com a deliberação nº 06/2016 – CTPU, a comissão deliberou que 228 
seja solicitado as entidade, universidades e associações as representações dos arquitetos 229 
nos Conselhos Municipais; que seja encaminhada uma lista com os representantes do 230 
CAU/SC com todas as representações do estado para os conselheiros titulares e 231 



 

 

suplentes do CAU/SC; que seja realizada uma reunião extraordinária da CTPU, no dia 232 
dois de junho, às catorze horas, com a pauta “prototipagem das oficinas”; que o CAU/SC 233 
mande ofício solicitando vaga para o Conselho de Planejamento nos municípios de Içara 234 
e Balneário Rincão; e que seja encaminhado um ofício as entidades que compõe o 235 
CEAU/SC solicitando a indicação de representante para a composição da comissão de 236 
elaboração da carta das eleições municipais, comissão essa que funcionará online e sem 237 
ressarcimentos. Informou que a CTPU aprovou a indicação de arquitetos para 238 
representar o CAU/SC e ministrar palestras nas conferências municipais das cidades do 239 
Congresso Itinerante do CAU/SC (Florianópolis, Blumenau, Joinville, Criciúma, Chapecó 240 
e Lages) e as demais cidades serão analisadas pelo coordenador, conforme demanda 241 
aprovada ad referendum. Explicou que quanto ao último item, já há uma demanda 242 
concreta de Blumenau. Relatou que de acordo com a deliberação nº 07/2016 – CTPU, a 243 
comissão deliberou por designar que na Oficina do Eixo Cidade, quando realizado na 244 
cidade de Criciúma (treze de maio, das catorze às vinte horas e trinta minutos), os 245 
responsáveis pela sua coordenação e aplicação da metodologia serão o Coordenador da 246 
CTPU Rael Belli e a Coordenadora Adjunta da CTPU Thaelys Varaschin Olsen Peruzzollo; 247 
e por designar que na Oficina do Eixo Cidade, quando realizado na cidade de Joinville 248 
(dezessete de junho, das catorze às vinte horas e trinta minutos), os responsáveis pela 249 
sua coordenação e aplicação da metodologia serão o Coordenador da CTPU Rael Belli e a 250 
Coordenadora Adjunta da CTPU Thaelys Varaschin Olsen Peruzzollo. Enfatizou que a 251 
CTPU precisa de ajuda na busca de embaixadores para o Congresso. O Conselheiro 252 
Giovani explicou que a ideia para as próximas etapas é ter embaixadores locais. O 253 
Cooordenador Rael disse que, por uma questão de organização e logística interna, a 254 
comissão não conseguiu finalizar a carta das eleições, uma vez que não foi possível 255 
encaminhar um ofício às entidades, para que elas indicassem um representante a fim de 256 
colaborar na elaboração do documento, e para que dessem anuência da participação da 257 
entidade, conforme deliberado na última reunião da comissão, mas que a previsão é que 258 
uma minuta seja apresentada na próxima reunião plenária. O Conselheiro Giovani 259 
enfatizou a importância de realizar a prototipagem antes de junho. O Conselheiro 260 
Christian propôs o lançamento de uma minuta da carta, a ser discutida com 261 
contribuições das entidades, em Joinville, para que em Chapecó seja feito o lançamento 262 
oficial da carta. O Coordenador Rael explicou que a Arquiteta Vânia trouxe um material e 263 
que a comissão está trabalhando no documento. O Conselheiro Norberto enfatizou a 264 
importância de dar mais atenção no convite aos órgãos dos municípios. O Conselheiro 265 
Rael sugeriu que os conselheiros da região intervissem, facilitando a aproximação com 266 
as prefeituras. O Presidente explicou que a secretaria do Conselho encaminhou centenas 267 
de ofícios-convite, nominais, numerados e datados a todos os secretários de obras, 268 
planejamentos e meio ambiente, além dos prefeitos, e sugeriu que os convites fossem 269 
reforçados através de contato telefônico. No relato da Comissão Temporária de 270 
Patrimônio, o Conselheiro Rodrigo, de acordo com a deliberação nº 02/2016-CTP, 271 
relatou que a comissão deliberou por aprovar o cronograma geral dos trabalhos da 272 
Comissão para os anos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete; e que se inicie o 273 
processo de contratação de consultoria imobiliária especializada e que se considere na 274 
elaboração do termo de referência as premissas desenvolvidas por esta Comissão. 275 
Apresentou o termo de referência para a contratação de empresa de consultoria 276 
imobiliária especializada para pesquisa de imóveis disponíveis e valores de mercado, 277 
por metro quadrado, para servir de balizamento para o Edital de Chamada Pública de 278 
propostas que viabilizem a Sede Própria do CAU/SC. A Arquiteta Vânia disse que é 279 



 

 

importante que onde consta a exigência um profissional legalmente habilitado Arquiteto 280 
e Urbanista ou Engenheiro Civil, seja retificada para exclusivamente arquiteto. O Gerente 281 
Jaime alertou quanto a legalidade desse direcionamento no edital. O Conselheiro Sérgio 282 
sugeriu que no edital conste que o profissional habilitado seja preferencialmente 283 
arquiteto. O Conselheiro Giovani concordou com a ideia do Conselheiro Sérgio. O 284 
Conselheiro Sérgio questionou qual será a modalidade de licitação para a contratação. O 285 
Conselheiro Giovani explicou que depende da faixa do valor. O Conselheiro Christian 286 
alertou para que os parâmetros do documento não direcionem para a compra de um 287 
terreno, ao invés de um patrimônio construído. No relato do Colegiado Permanente de 288 
entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina, a Secretária Executiva Vânia 289 
relatou que o CEAU/SC recomenda que o CAU/SC, em parceria com as entidades do 290 
CEAU, promova ações de conscientização junto às escolas de arquitetura e urbanismo; 291 
que o CAU/SC promova campanha de divulgação e distribuição nos eventos do 292 
Congresso Itinerante de Arquitetos – 2016 do Código de Ética no estado de Santa 293 
Catarina utilizando diversas mídias; que a Comissão de Ética e Disciplina –CED/SC 294 
aborde o tema nos eixos temáticos das oficinas do Congresso Itinerante de Arquitetos – 295 
2016 e promova em paralelo reunião com os Núcleos de Decoração da região; que o 296 
CAU/SC encaminhe correspondência com apoio institucional das entidades do CEAU 297 
para todos os Núcleos de Decoração com texto explicativo sobre a importância de 298 
extinguir a prática de Reserva Técnica – RT e de premiações por especificação baseadas 299 
em pontuações; e que o CAU/SC disponibilize as informações estatísticas sobre as ações 300 
de fiscalização do CAU/SC sobre a prática da Reserva Técnica – RT e das punições 301 
aplicadas. Mesmo não tendo havido quórum da reunião da Comissão de Ensino e 302 
Formação, o conselheiro Christian relatou o encontro com os quatro coordenadores de 303 
curso da região de Criciúma, expressou o potencial de conhecer a realidade do ensino, e 304 
sugeriu a criação de uma rede de coordenadores do estado, com um grupo de whatsapp, 305 
possibilitando uma ligação mais direta entre esses, a CEF e o conselheiros.  No item 8. 306 
APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, item a) Relato de Processos Ético-Disciplinares, após 307 
os conselheiros se declararem desimpedidos para votar, foi relatado pelo conselheiro 308 
Carlos Alberto Barbosa de Souza o processo ético-disciplinar nº 144380/2014. O 309 
Presidente encaminhou seu voto para votação, sendo aprovado por unanimidade o 310 
relatório e parecer da CED/SC, deliberando-se pelo arquivamento do processo, com os 311 
votos dos Conselheiros Christian, Norberto, Célio, Ademir, Rodrigo, Everson, Sérgio, 312 
Mateus, Luiz Fernando e Giovani. Relatado pelo conselheiro Christian Krambeck o 313 
processo ético-disciplinar nº 6.10.463-7, o Conselheiro Sérgio questionou se o 314 
profissional registrou ART na época. O Conselheiro Christian esclareceu que não consta 315 
no processo. O Presidente lembrou que o processo foi judicializado e que o profissional 316 
foi inocentado. O Presidente encaminhou o voto para votação, sendo aprovado por 317 
maioria o relatório e parecer da CED/SC, deliberando-se pelo arquivamento do processo 318 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Everson, Mateus, Luiz Fernando, Giovani, 319 
Carlos, Norberto, Célio, Ademir e Rodrigo, e abstenção do Conselheiro Sérgio. O 320 
Presidente solicitou alteração da ordem de pauta e abriu para discussão o item c) 321 
Informações Contábeis do 4º trimestre de 2015, aprovadas ad referendum pelo 322 
Presidente; o Conselheiro Sérgio pediu vistas do processo. O Conselheiro Giovani se 323 
manifestou dizendo que não concorda com o pedido de vistas, alegando que o 324 
Conselheiro Sérgio já fez seu voto fundamentado. O Conselheiro Sérgio disse que em 325 
outro momento houve a solicitação de vistas de outro processo, por outro conselheiro, 326 
conselheiro este que estava na condição de presidente durante todo o processo, 327 



 

 

inclusive assinou ofícios abrindo o processo, e não houve impedimentos para que este 328 
conselheiro tivesse seu pedido de vistas concedido. Solicitou para si o mesmo 329 
tratamento utilizado nesse caso. O Presidente concedeu o pedido de vistas. O 330 
Conselheiro Giovani discordou, justificando que um erro não justifica o outro e que o 331 
próprio Conselheiro Sérgio apresentou uma justificativa de que teria ocorrido um 332 
equívoco naquele momento, e que o equívoco, inclusive teria sido reconhecido pela 333 
procuradora geral. O Conselheiro Sérgio disse que o equívoco foi reconhecido, mas não 334 
foi retificado. O Conselheiro Giovani lembrou que o conselheiro que está pedindo vistas 335 
no momento, é o mesmo que apresentou seu voto fundamentado, que já foi apreciado 336 
pelo plenário. Questionou o prejuízo que esse pedido de vistas pode gerar para o 337 
Conselho, uma vez que essas informações devem ser encaminhadas ao TCU. O 338 
Conselheiro Sérgio apontou que conforme a pauta, as contas foram aprovadas ad 339 
referendum pelo Presidente, podendo ser encaminhadas para o TCU e CAU/BR, e que o 340 
voto do Presidente, quanto a aprovação, deve ser submetido à aprovação do plenário. 341 
Lembrou que pediu vistas ao Presidente e que o mesmo já a concedeu. O Conselheiro 342 
Giovani contrapôs dizendo que o envio das contas para o TCU é direto pelo CAU/SC, não 343 
pelo CAU/BR e solicitou que o presidente reconsiderasse a concessão do pedido e 344 
encaminhasse o item para votação. A Procuradora Isabel esclareceu que com relação ao 345 
pedido de vistas, conforme foi mencionado por ocasião de outra votação, a redação do 346 
Regimento Interno do CAU/SC dá margem para duas interpretações, a interpretação que 347 
seria possível sim o pedido de vistas durante o processo de votação, e outra de que não 348 
seria. Explicou que o plenário é soberano e pode deliberar por qualquer um dos 349 
sentidos. O Conselheiro Christian citou o princípio do in dubio pro reo, esclarecendo que 350 
na dúvida o benefício é sempre de quem está pedindo, e que se há duas interpretações, 351 
não há sentido em votar. A Procuradora Isabel respondeu que no caso não há um 352 
indiciado. O Conselheiro Christian explicou que apenas expôs a ideia a ser aplicada.  O 353 
Conselheiro Giovani disse que o plenário é soberano para conceder, ou não, o pedido de 354 
vistas, uma vez que há uma duplicidade de entendimento. O Conselheiro Sérgio 355 
esclareceu que o regimento não dá dúbia interpretação, que em seu texto consta que 356 
qualquer conselheiro pode pedir vistas de qualquer processo em discussão, explicando 357 
que o item não estava sendo votado, estava aberto para discussão e que por isso julga 358 
legítimo o pedido de vistas, lembrando que seu pedido já foi aprovado pelo presidente. 359 
Reforçou que do mesmo modo que na ocasião anterior o Presidente concedeu vistas ao 360 
Conselheiro Giovani, quer que sua solicitação seja atendida, sendo mantido o mesmo 361 
tratamento para todos dentro do Conselho. O Conselheiro Christian defendeu a 362 
deferência do presidente ao pedido do Conselheiro Sérgio, lembrando que é um ato de 363 
segurança, não um ato que ameace, insistindo que fosse mantida a concessão do pedido 364 
de vistas. O Gerente Jaime alertou que o prazo de envio das contas para o TCU é até o 365 
final do mês de maio. O Conselheiro Sérgio lembrou que, conforme a pauta, o presidente 366 
aprovou as contas ad referendum. Que para as contas de dois mil e catorze, o rito foi o 367 
mesmo e as contas foram encaminhadas aprovadas ad referendum pelo presidente e 368 
posteriormente aprovadas pelo plenário, e que não vê diferença do ato do ano passado 369 
para esse ano, questionando qual o medo em conceder vistas do processo. O Presidente 370 
esclareceu que não existe medo nenhum, que as contas foram aprovadas pela CPFi do 371 
CAU/BR, sem ressalvas, que o regimento deve ser cumprido, que o plenário é quem 372 
aprova as contas, e que com a concessão de vistas o prazo será descumprido. O Gerente 373 
Jaime sugeriu a realização de uma reunião plenária extraordinária, alertando dos custos 374 
para sua realização. O Presidente completou dizendo que não é um custo apenas 375 



 

 

financeiro, também de desgaste dos conselheiros no deslocamento, e solicitou uma 376 
reflexão dos conselheiros, principalmente do Conselheiro Sérgio quanto a sua 377 
solicitação, lembrando que o Conselheiro Sérgio já fez o próprio voto e que não vê 378 
sentido no pedido de vista para o mesmo processo. O Conselheiro Sérgio explicou que a 379 
procuradora jurídica emitiu um parecer seguinte ao seu voto, que foi encaminhado dois 380 
dias antes da reunião a todos os Conselheiros, que o presidente aprovou as contas ad 381 
referendum do plenário, alegando que não tem conhecimento desse documento de 382 
aprovação, e que por esse motivo pediu vistas do processo, mantendo sua solicitação. O 383 
Presidente concedeu vistas do processo ao Conselheiro Sérgio. O Conselheiro Giovani 384 
registrou que o CAU/SC pode sofrer um inquérito pelo TCU, motivado pela solicitação do 385 
Conselheiro Sérgio, em função do prazo limite para a entrega da prestação de contas, 386 
que não será cumprido. No item b) Posicionamento do CAU/SC acerca do formato da 387 
Campanha sobre Reserva Técnica do CAU/BR, o Presidente explicou que 388 
anteriormente o CAU/SC deliberou pela adesão à campanha sobre reserva técnica do 389 
CAU/BR, mas que em função de mudanças posteriores em seu formato, houve inclusive 390 
uma denúncia no CONAR, e o CAU/SC deliberou pela não publicidade da campanha, até 391 
que o CEAU/SC se pronunciasse a respeito. Relatou que o CEAU/SC debateu o tema. O 392 
Conselheiro Giovani informou que o CAU/BR fez um planejamento no início para esta 393 
campanha, que o questionamento do CONAR impediu a continuidade no formato 394 
apresentado, que a campanha já está na terceira fase, onde está sendo feito um contato 395 
com os lojistas, solicitando uma carta de apoio ao movimento contra RT, para publicação 396 
no site do CAU/BR, além de dar algum benefício para essa empresa, como por exemplo 397 
criar uma lista das empresas que não pagam RT. Disse que pensa que o CAU/BR está 398 
fazendo a parte dele e que o CAU/SC deve trabalhar o tema nos congressos, de uma 399 
forma tranquila e serena, sugerindo que numa próxima abordagem de publicidade do 400 
CAU/BR, o CAU/SC reavalie a decisão, uma vez que o CAU/BR deu autonomia aos 401 
CAU/UF para dar os devidos encaminhamentos com relação ao tema. O Conselheiro 402 
Norberto defendeu que o assunto é polêmico e que todas as manifestações do CAU/BR 403 
foram extremamente positivas, enfatizando a importância da publicidade da campanha, 404 
gerando uma cadeia de reflexão. O Conselheiro Giovani encaminhou que o CAU/SC 405 
continue com suas ações sobre RT, aguardando a próxima manifestação do CAU/BR e 406 
dando continuidade às sugestões do CEAU/SC. O Conselheiro Everson alertou que 407 
muitos arquitetos esperam o posicionamento contrário do Conselho, esperam um 408 
posicionamento de apoio à RT, sugerindo que o CAU/SC haja de uma forma coerente, 409 
que justifique seu posicionamento contrário, amistosamente. O Conselheiro Sérgio 410 
sugeriu que o assunto fosse tratado junto com as palestras sobre Tabela de Honorários, 411 
lembrando que a campanha da RT não vem acompanhada de um programa de 412 
valorização. O Presidente lembrou que esse ponto está sendo abordado no congresso, 413 
também pela Comissão de Ética, junto aos núcleos de decoração. O Conselheiro Giovani 414 
solicitou exclusão do item solicitado por ele d) Posicionamento do CAU/SC sobre 415 
Regime Diferenciado de Contratações, em função do adiantado do tempo, lembrando 416 
que é importante que o CAU/SC tenha um posicionamento oficial publicado. Informou 417 
que a CEP preparou um material para ser apresentado.  O Presidente lembrou que o 418 
item pode ser discutido em outra ocasião. O Conselheiro Sérgio sugeriu uma discussão 419 
na CEP e depois no plenário, contemplando no mesmo documento, a questão da 420 
proposta de manifestação do interesse, que vem no mesmo caminho do RDC. O 421 
Arquiteto Rael relatou que já foi cobrado sobre uma manifestação a respeito do RDC, e 422 
disse que acha importante que o CAU/SC se pronuncie o quanto antes, não apenas após a 423 



 

 

próxima plenária, uma vez que acredita que o posicionamento é unânime. O Presidente 424 
retomou o item sobre RT e o Gerente Jaime esclareceu que deve haver uma votação, uma 425 
vez que na última plenária foi votado pela suspensão da campanha do CAU/BR até um 426 
posicionamento do CEAU/SC. Sugeriu que fosse encaminhada para votação o 427 
posicionamento de manter, ou não, a suspensão da veiculação. O Presidente encaminhou 428 
para votação o encaminhamento de manter a decisão anterior de suspensão da etapa da 429 
campanha sobre Reserva Técnica, no formato apresentado pelo CAU/BR, que foi 430 
aprovado com os votos favoráveis doa Conselheiros Everson, Sérgio, Mateus, Luiz 431 
Fernando, Giovani, Carlos, Christian, Célio, Ademir e Rodrigo, e o voto contrário do 432 
Conselheiro Norberto. No item e. Proposta de Deliberação das Comissões, o 433 
Conselheiro Carlos Alberto apresentou a Proposta de Deliberação Plenária nº 03 – 434 
CED/2016, que propõe ao plenário regulamentar a atuação da Comissão de Ética e 435 
Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina como instância 436 
conciliadora, com o objetivo de pacificar as partes envolvidas em denúncias de faltas 437 
ético-disciplinares, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 34 do CAU/BR. O Presidente 438 
encaminhou o item para aprovação que foi aprovado com os votos dos conselheiros 439 
Christian, Norberto, Célio, Ademir, Rodrigo, Everson, Sérgio, Mateus, Carlos, Luiz 440 
Fernando e Giovani. O Conselheiro Giovani apresentou a Proposta de Deliberação 441 
Plenária nº 03 – CEP/2016, que propõe ao plenário apoiar institucionalmente o IAB nas 442 
ações relativas à Lei de Assistência Técnica gratuita, através de sua estrutura de 443 
assessoria de comunicação, imprensa e administrativa. O Presidente encaminhou o item 444 
para aprovação que foi aprovado com os votos dos conselheiros Everson, Sérgio, Mateus, 445 
Luiz Fernando, Giovani, Carlos, Christian, Norberto, Célio, Ademir e Rodrigo. No item 9. 446 
Manifestação do Conselheiros em Assuntos de Interesse do Plenário, o Conselheiro 447 
Carlos convidou todos a participarem, nos dias vinte e vinte e um de junho, na Univali, 448 
da VIII edição do Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo com a temática 449 
Cidade, Território e Paisagem: Pesquisa e Projeto. O Conselheiro Sérgio sugeriu que 450 
além do apoio institucional ao IAB/SC aprovado, fosse estudada a possibilidade de um 451 
Termo de Cooperação Técnica com o IAB, com relação a assistência técnica, para o ano 452 
que vem. O Conselheiro Christian corroborou com a ideia do Conselheiro Sérgio, 453 
enfatizou que quanto antes acontecer é melhor e convidou todos para o Atelier Vertical 454 
da FURB, que acontecerá de dezessete a vinte de maio. O Conselheiro Sérgio solicitou 455 
que todos os conselheiros interessados a participar no curso de conciliação, com data a 456 
definir, se manifestassem, e solicitou que a secretaria encaminhasse um e-mail a todos 457 
os conselheiros do CAU/SC e membros da CED dos CAUs RS e PR com essa consulta. A 458 
Procuradora Isabel explicou que inicialmente o curso teria disponibilidade de dez a 459 
quinze vagas, porém, de acordo com as adesões, pode ser requisitado para um maior 460 
número de pessoas. O Conselheiro Christian saudou e parabenizou o formato da plenária 461 
realizada. O Conselheiro Norberto reforçou um convite para o “Papo de Arquiteto”, na 462 
noite de sexta-feira, explicando que ainda está confirmando o formato em função do 463 
número de participantes. O Conselheiro Giovani convocou todos para o encontro de 464 
sábado, na Praça do Congresso, onde será aberto o Instagram do CAU/SC, para que seja 465 
feito o “Meu Ponto de Vista” sobre Criciúma, onde as pessoas vão sair fotografando a 466 
cidade, e as melhores fotos serão publicadas. Não havendo mais nada a tratar, o 467 
Presidente Luiz Alberto declarou encerrada a Quinquagésima Quinta Reunião Plenária 468 
Ordinária do CAU/SC, às doze horas e quarenta e um minutos. Para constar, eu, Tatiana 469 
Moreira Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada 470 



 

 

em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente e pelos 471 
Conselheiros presentes, para que reproduza os efeitos legais. 472 
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