
 

 

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 56 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina, realizada em dezessete de 
junho do ano de dois mil e dezesseis, na 
UNIVILLE – Universidade da Região de 
Joinville, em Joinville – SC. 

 
 

Às oito horas e cinquenta e oito minutos do dia dezessete de junho de dois mil e 1 
dezesseis, no Bloco I da UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville, reuniu-se o 2 
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, em 3 
Sessão Ordinária número cinquenta e seis. Presente o Presidente do CAU/SC, Arquiteto e 4 
Urbanista LUIZ ALBERTO DE SOUZA, os senhores Conselheiros Estaduais Arquitetos e 5 
Urbanistas EVERSON MARTINS, LEONARDO HENRIQUE DANTAS, RODRIGO KIRCK 6 
REBÊLO e SÉRGIO OLIVA, os suplentes de Conselheiros ADRIANA DINIZ BALDISSERA, 7 
EMERSON DA SILVA, LUIZ FERNANDO MOTTA ZANONI e MAYKON LUIZ DA SILVA, 8 
os arquitetos DJESSICA DETROZ, MATEUS SZMOROVSZKI, RENILDA FIORESI, 9 
VANESSA NAOMI YUASSA COLELLA e WALESKA CRISTINA STANDKE, os visitantes 10 
DJANE LOSI e MAIKEL RODE, a Assessora de Imprensa KÊYLA XAVIER FERREIRA, os 11 
empregados do CAU/SC, Assessor Especial RICARDO DE FREITAS, o Gerente Geral 12 
JAIME TEIXEIRA CHAVES, a Procuradora ISABEL LEAL MARCON LEONETTI, o Gerente 13 
Financeiro FILIPE LIMA ROCHENBACK, a Gerente Técnico FERNANDA MARIA 14 
MENEZES, a Coordenadora de Fiscalização FRANCIANI ROSÁLIA RIGONI, o 15 
Coordenador de TI LUCAS ROCHA e a Secretária TATIANA MOREIRA FERES DE MELO 16 
e o Assistente de Comissões LUIS ANTÔNIO NUNES. Ressalta-se a ausência justificada 17 
dos Conselheiros CARLOS ALBERTO BARBOSA DE SOUZA, CÉLIO LUIZ DAMO, 18 
GIOVANI BONETTI e NORBERTO ZANIBONI. Após a verificação e constatação da 19 
existência de quórum, o Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os 20 
presentes de silenciar os celulares e de se identificar antes de qualquer contribuição. Em 21 
seguida apresentou a pauta da reunião, que foi aprovada com o voto dos conselheiros 22 
Everson, Leonardo, Sérgio, Maykon, Emerson, Luiz Fernando, Rodrigo e Adriana. O 23 
Presidente registrou a chegada dos conselheiros KÁTIA CRISTINA LOPES DE PAULA e 24 
MIGUEL ANGEL POUSADELA. No item 1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES 25 
ORDINÁRIA DO DIA 13/05/2016 E EXTRAORDINÁRIA DO DIA 23/05/2016, não 26 
havendo manifestações, o Presidente encaminhou para votação a ata da reunião do dia 27 
treze de maio que foi aprovada com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, 28 
Sérgio, Miguel, Luiz Fernando, Rodrigo e Adriana e as abstenções dos Conselheiros 29 
Leonardo, Kátia, Maykon e Emerson. O Presidente registrou a chegada do Conselheiro 30 
ADEMIR LUIZ BOGONI. O Presidente encaminhou para votação a ata da reunião do dia 31 
vinte e três de maio que foi aprovada com os votos favoráveis dos conselheiros Everson, 32 
Ademir, Leonardo, Sérgio, Miguel, Luiz Fernando, Rodrigo e Adriana e as abstenções dos 33 
Conselheiros Kátia, Maykon e Emerson. No Item 2. CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS E 34 
RECEBIDAS, o Presidente informou que a relação de correspondências e eventos havia 35 
sido enviada previamente e que qualquer questionamento poderia ser solicitado à 36 
secretaria. No item 3. RELATO DO PRESIDENTE, por solicitação do Presidente, a 37 
Gerente Fernanda fez um relato sobre a etapa em Criciúma do Congresso Itinerante. O 38 
Conselheiro Miguel elogiou o evento. O Presidente apresentou sua preocupação com 39 
relação a prototipagem, lembrando que é importante encontrar uma forma para 40 



 

 

encaminhar os projetos escolhidos. Os Conselheiros Everson e Emerson, enfatizaram a 41 
importância de um feedback e interação com os participantes do Congresso, para que as 42 
expectativas sejam atendidas. A Gerente Fernanda explicou que a CTPU já realizou a 43 
prototipagem da oficina do eixo cidade de Criciúma, e que as dos demais eixos seriam 44 
feitas nas próximas semanas. Alertou que a prototipagem é voltada para a região e não 45 
apenas para a cidade onde ocorre o evento. O Conselheiro Sérgio apresentou sua 46 
preocupação com relação ao tempo de prototipagem e disse que julga imprescindível 47 
que ela aconteça durante o congresso, para que a validação seja feita na regional. 48 
Solicitou que na próxima apresentação constasse o número de inscritos e o número de 49 
participantes de cada evento. O Conselheiro Rodrigo disse que acha importante 50 
apresentar o resultado da prototipagem da regional da etapa anterior, antes das oficinas. 51 
O Presidente informou da solicitação de licença do Conselheiro Christian até o dia trinta 52 
e um de julho. Relatou do recebimento de ofício do CAU/BR, que informava da 53 
necessidade de um remanejamento do orçamento do CAU/SC, para repasse de oito mil, 54 
oitocentos e dez reais e oitenta centavos ao Centro de Serviços Compartilhados, para a 55 
contratação de uma consultoria sobre a viabilização de tirar esses serviços da instância 56 
do CAU/BR. Explicou que as cotas são proporcionais de acordo com a arrecadação dos 57 
CAU/UF. Informou do envio de um ofício para o Presidente e Coordenador da CPFi do 58 
CAU/BR externando a preocupação com a forma que está sendo executada a 59 
reprogramação orçamentária dos CAU/UFs, onde foi concedido apenas um dia útil, 60 
impreterivelmente, após o recebimento da mensagem, para que a gerencia financeira do 61 
CAU/SC encaminhasse suas informações contábeis, com base científica. No item 4. 62 
Relato do Conselheiro Federal, o Presidente lembrou que o relato havia sido 63 
encaminhado previamente por e-mail. No item 5.COMUNICADO DOS DIRETORES, não 64 
houve relato da Diretoria Administrativa em função da ausência justificada do Diretor 65 
Carlos. O Diretor Leonardo apresentou a evolução do saldo bancário explicando que 66 
como esperado, o primeiro semestre do CAU/SC é superavitário. Disse que a 67 
arrecadação de maio cresceu quinze vírgula quarenta e quatro por cento em comparação 68 
com o mesmo período do ano anterior, e que o comparativo de arrecadação acumulada 69 
até maio de cada ano aponta para um crescimento de dez vírgula quarenta e cinco por 70 
cento de dois mil e quinze para dois mil e dezesseis. Explicou que foi feito o comparativo 71 
entre dois mil e quinze e dois mil e dezesseis para as principais fontes de receita, onde se 72 
verificou, no acumulado do ano, um pequeno aumento de cinco vírgula vinte e nove por 73 
cento para as receitas de RRT, doze vírgula zero dois por cento para as anuidades e 74 
dezessete vírgula oitenta e quatro por cento para as receitas financeiras. Ressaltou que o 75 
bom resultado na arrecadação do mês de maio contribuiu para um crescimento de 76 
arrecadação na proporção de dez vírgula quarenta e cinco por cento comparativamente 77 
ao mesmo período do ano anterior, ressaltando que os valores ainda estão menores que 78 
o reajuste nos valores de anuidades e taxas cobradas pelo CAU/SC para dois mil e 79 
dezesseis, que foi de dez vírgula noventa e sete por cento e do próprio orçamento para o 80 
ano corrente reajustado em dezoito vírgula cinquenta e seis por cento. Explicou que 81 
comparado a outros CAU/UF, o CAU/SC está em uma das melhores situações. O 82 
Conselheiro Sérgio solicitou que no próximo relatou houvesse não apenas valores, mas 83 
também o número de RRTs emitidas e anuidades pagas. O Gerente Filipe explicou que o 84 
sistema fornece apenas a informação financeira e que para isso é importante um 85 
cruzamento de informações com o IGEO ou a Gerência Técnica poderia extrair esses 86 
dados do SICCAU. O Presidente relatou a chegada do Conselheiro RAEL BELLI. No item 87 
6. Relato da Gerência Técnica, a gerente Fernanda apresentou seu relatório, 88 
informando os dados com relação ao atendimento e explicando que a maior parte desse 89 



 

 

atendimento é feita por telefone e e–mail. Relatou que tem aumentado as solicitações de 90 
CAT. Citou o número de novos registros no mês de maio, num total de cento e oitenta e 91 
três adesões. Com relação às instituições de ensino, explicou que foi criado um 92 
cronograma para que sejam realizadas palestras e coleta biométrica nas instituições. 93 
Explicou que são dezessete escolas que colam grau no estado, mas nem todas estão 94 
registradas no CAU/SC e que a coleta só é realizada nas doze escolas cadastradas. 95 
Apresentou o número de interrupções, baixas e novos registros de empresas no mês de 96 
maio. Mostrou um mapeamento das escolas em Santa Catarina e dos RRTs emitidos, 97 
concluindo que existe uma concentração dos RRTs nas regiões onde estão presentes as 98 
instituições de ensino. Apresentou o plano de fiscalização para o segundo semestre de 99 
dois mil e quinze e os dados do primeiro semestre. Apresentou uma mapa das 100 
denúncias, explicando que grande parte são referente a concursos, tanto quanto 101 
atribuições e cargos, como sobre salário mínimo profissional. O Presidente registrou a 102 
presença da arquiteta Vanessa Naomi, coordenadora do curso de arquitetura da 103 
UNIVILE, agradecendo a hospitalidade e disponibilidade do espaço físico. No item 7. 104 
RELATO DAS COMISSÕES, no relato da Comissão Ordinária de Contas e Atos 105 
Administrativos, o Coordenador Rodrigo de acordo com a deliberação nº 06/2016-106 
CCAA, relatou que a comissão deliberou pela aprovação do Relatório Administrativo do 107 
mês de maio; pela aprovação do Relatório Financeiro do mês de maio; e que a Gerência 108 
Financeira feche o orçamento executado de janeiro a abril, para servir de referência 109 
orçamentária e que estes orçamentos sejam encaminhados as comissões, bem como 110 
sejam analisados pela área técnica do CAU/SC, levando em conta todos os setores, para 111 
que se discuta o contingenciamento, máximo possível, das atividades e dos seus 112 
projetos, visando atingir contingenciamento de dez por cento do orçamento corrente do 113 
CAU/SC para dois mil e dezesseis. Explicou que após a devolutiva e recebimento das 114 
diretrizes orçamentárias enviadas pelo CAU/BR, esta comissão reanalisará o cenário 115 
para propor novas medidas. Disse que a comissão deliberou que para ser enquadrado no 116 
edital de patrocínio o projeto deve ser vivenciado e produzido com participação efetiva 117 
da comunidade, de forma que sejam projetos de arquitetos, com participação da 118 
sociedade, interagindo dinamicamente e contribuindo na construção da cidade 119 
inteligente, levando informação e conhecimento aos diversos seguimentos sociais. 120 
Relatou que a comissão deliberou que os patrocínios contemplem seis cotas de cinco mil 121 
reais, totalizando trinta mil reais, e que os proponentes apresentarão seus projetos com 122 
o número de cotas pretendidas; que referente ao anteprojeto sobre anuidades e 123 
negociação dos valores devidos ao CAU/SC, que a gerência financeira compile as 124 
sugestões enviadas pelos conselheiros, da área técnica, da procuradoria jurídica e dos 125 
membros desta comissão e que envie para conhecimento e deliberação na próxima 126 
reunião; e que os gestores do quadro de funcionários do CAU/SC iniciem um 127 
procedimento de mapeamento de processos, iniciando com o levantamento de 128 
atividades e deficiências dos fluxos operacionais de cada setor. De acordo com a 129 
deliberação nº 07/2016-CCAA, informou que a comissão deliberou pela aprovação das 130 
Informações Contábeis do Primeiro Trimestre de dois mil e dezesseis. No relato da 131 
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina, o Conselheiro Sérgio, de acordo com a 132 
deliberação nº 06/2016-CED, relatou que a comissão deliberou que a Comissão de Ética 133 
e Disciplina, quando constatar indícios de cometimento de falta ético-disciplinar por 134 
pessoas físicas ou jurídicas, encaminhará a denúncia ao Presidente do Conselho para 135 
providências. De acordo com a deliberação nº 07/2016-CED, relatou que a comissão 136 
deliberou por aprovar a possibilidade de análise de processos ético-disciplinares nas 137 
reuniões extraordinárias a serem realizadas no ano de 2016; por marcar uma reunião 138 



 

 

entre os membros da Comissão e o promotor titular da 29ª Promotoria de Justiça da 139 
Capital, responsável pela atuação na defesa do consumidor, para tratar do assunto 140 
“Reserva Técnica”; que devido a contenção de despesas requerida pelo Conselho, os 141 
membros da CED declinam a intenção de participarem do Congresso a ser feito na 142 
cidade de Campo Grande-MS. Recomendou a participação dos assistentes técnicos da 143 
CED para participar do Congresso Técnico a ser realizado em Brasília no dia 19 e 20 de 144 
julho, e em conformidade com as Deliberações CED/SC Nº 06/2016 e nº 11/2015 145 
decidiu denunciar ao Presidente do CAU/SC para providências, suposta infração ao 146 
disposto no item 3.2.16 do Código de Ética, por indícios de recebimento de viagem em 147 
premiação realizada pelo Núcleo Catarinense de Decoração em 2015. De acordo com a 148 
deliberação nº 08/2016-CED, relatou que a comissão deliberou por solicitar à 149 
Procuradoria Geral do CAU/SC que entre em contato com as Assessorias Jurídicas dos 150 
Núcleos de Decoração do Estado de Santa Catarina para intentar agendar uma reunião 151 
sobre o tema “reserva técnica”. O Conselheiro Maykon salientou a importância da 152 
aproximação da CED e CEAU. O Conselheiro Sérgio apresentou a cartilha “Escolhendo 153 
um Arquiteto”, que deve ser distribuída em lojas, núcleos de decoração e outros lugares 154 
pertinentes e que tem por objetivo orientar o leigo do porquê e como contratar um 155 
arquiteto. O Presidente registrou a chegada do Conselheiro Federal RONALDO DE LIMA. 156 
O Conselheiro Emerson alertou que a aproximação dos profissionais com as empresas é 157 
importante, mas é essencial entender os limites e que o ilegal é especificar o produto e 158 
ganhar premiação por venda. O Conselheiro Rodrigo sugeriu retomada da discussão 159 
sobre a penalização para quem não é profissional. O Conselheiro Sérgio informou que 160 
está em tramitação no Senado a mudança do código penal e que se aprovado, terá um 161 
capítulo sobre corrupção entre particulares, que configura efetivamente a RT e tornará 162 
corrupção ativa essa prática. O Conselheiro Rael salientou a importância de uma 163 
divulgação intensa do Código de Ética. O Conselheiro Emerson alertou quanto a 164 
quantidade de inscrições para o curso “Arquitetando seu Negócio”, explicando que para 165 
as palestras o número de inscritos é alto, porém para o evento, com custo de quinhentos 166 
reais, não está sendo atingido o número mínimo de inscrições para sua realização. Disse 167 
que é importante analisar a situação de forma mais integrada, pensar que se o 168 
profissional não sabe formar preço, ele pode estar passando por problemas financeiros e 169 
o valor para participação no curso pode estar além do seu orçamento, e sugeriu que o 170 
CAU/SC subsidiasse parte dos custos, para diminuir o valor da inscrição para os 171 
arquitetos. Disse que o CAU precisa ser o vaso comunicante. No relato da Comissão 172 
Ordinária de Ensino e Formação, a Conselheira Kátia, de acordo com a deliberação nº 173 
12/2016-CEF, relatou que a comissão deliberou por deferir as solicitações de registro 174 
profissional protocoladas sob os números: 370550/2016, 368650/2016, 372482/2016, 175 
372402/2016, 373196/2016, 379432/2016, 382597/2016, 381462/2016, 176 
382606/2016, 360350/2016, 386970/2016, 369941/2016, 369931/2016, 177 
371556/2016, 353506/2016, 361078/2016, 370451/2016, 365566/2016, 178 
370528/2016, 368670/2016, 370593/2016, 360255/2016, 370635/2016, 179 
366425/2016, 371521/2016, 369743/2016, 372451/2016, 372503/2016, 180 
356674/2016, 372424/2016, 368681/2016, 369132/2016, 368808/2016, 181 
369112/2016, 369095/2016, 370052/2016, 370353/2016, 370439/2016, 182 
370569/2016, 369856/2016, 365468/2016, 365230/2016, 364666/2016, 183 
329655/2015, 372516/2016, 368655/2016, 370421/2016, 373204/2016, 184 
365965/2016, 374350/2016, 374233/2016, 373924/2016, 370433/2016, 185 
374319/2016, 373916/2016, 374543/2016, 374344/2016, 373120/2016, 186 
375363/2016, 375407/2016, 213277/2015, 372612/2016, 370580/2016, 187 



 

 

375707/2016, 375744/2016, 375318/2016, 238244/2015, 366225/2016, 188 
368183/2016, 370605/2016, 375924/2016, 299648/2015, 376273/2016, 189 
352306/2016, 376489/2016, 353540/2016, 376605/2016, 376853/2016, 190 
377802/2016, 377144/2016, 360800/2016, 362524/2016, 369892/2016, 191 
377205/2016, 373669/2016, 373084/2016, 369876/2016, 376663/2016, 192 
365459/2016, 380910/2016, 380128/2016, 377697/2016, 368553/2016, 193 
376671/2016, 292595/2015, 381792/2016, 321705/2015, 381888/2016, 194 
377175/2016, 375815/2016, 382087/2016, 382967/2016, 380889/2016, 195 
383014/2016, 360820/2016, 383524/2016, 383644/2016, 360330/2016, 196 
382787/2016, 371938/2016, 385364/2016, 384326/2016, 386072/2016, 197 
360350/2016, 386193/2016, 385436/2016, 374307/2016, 386999/2016, 198 
388547/2016 e 390578/2016. De acordo com a deliberação nº 13/2016-CEF, relatou 199 
que a comissão deliberou por recomendar ao CAU/BR o deferimento do registro 200 
profissional definitivo de Ricardo José Monti, CPF 343.997.049-34, com título de 201 
arquiteto e urbanista, e atribuições previstas no artigo 3° da Resolução CAU/BR n°21, 202 
para o desempenho das atividades nele relacionadas. De acordo com a deliberação nº 203 
14/2016-CEF, relatou que a comissão deliberou por recomendar ao CAU/BR o 204 
deferimento do registro profissional definitivo de Ruth Cristina Sanabria Dendia, CPF 205 
011.055.549-02, com título de arquiteto e urbanista, e atribuições previstas no artigo 3° 206 
da Resolução CAU/BR n°21, para o desempenho das atividades nele relacionadas. De 207 
acordo com a deliberação nº 15/2016-CEF, relatou que a comissão deliberou por 208 
aprovar a inclusão do título de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho 209 
protocolada no SICCAU sob n° 367986/2016. De acordo com a deliberação nº 16/2016-210 
CEF, relatou que a comissão deliberou por retornar o protocolo 374295/2016 à CEP-211 
CAU/SC para que proceda o encaminhamento à CEP-CAU/BR. De acordo com a 212 
deliberação nº 17/2016-CEF, relatou que a comissão deliberou que quando houver 213 
apresentação de diploma não reconhecido pela IES ao CAU/SC e após a confirmação por 214 
ofício desta irregularidade, deverá ser aberto boletim de ocorrência. De acordo com a 215 
deliberação nº 18/2016-CEF, relatou que a comissão deliberou que o Prêmio TCC 2016 216 
deverá ter três trabalhos premiados, com valor de prêmio de dois mil e quinhentos reais 217 
e três menções honrosas; que serão divulgados somente o autor e o orientador dos 218 
trabalhos selecionados, sem definição dos premiados até a solenidade de premiação e 219 
que a ata de julgamento deverá ser publicada após a Premiação. Aprovou o calendário 220 
para o evento: 10/08/2016 – Lançamento oficial do prêmio (solenidade, regulamento e 221 
site), 10/09/2016 – Credenciamento das escolas e indicação dos alunos, 10/11/2016- 222 
Regimento dos trabalhos, 21 e 22/11/2016 –Julgamento, 01/12/2016 -  Divulgação dos 223 
trabalhos selecionados e 09/12/2016 – Solenidade de premiação. Deliberou por 224 
encaminhar ao IAB os valores destinados ao Prêmio TCC 2016, o calendário e os 225 
direcionamentos, para que seja firmada a proposta até o prazo de oito de julho de dois 226 
mil e dezesseis. De acordo com a deliberação nº 19/2016-CEF, relatou que a comissão 227 
deliberou por sugerir a realização, no dia nove de dezembro de dois mil e dezesseis, da 228 
entrega da premiação do Quarto Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de 229 
Santa Catarina, recomendando que no mesmo dia se realize as atividades referentes ao 230 
Encontro Anual do CAU/SC. No relato da Comissão Ordinária de Exercício 231 
Profissional, o Conselheiro Everson relatou que de acordo com a deliberação nº 232 
37/2016-CEP, a comissão deliberou por deferir as solicitações de interrupção de 233 
registro de pessoa física protocoladas sob os números 376904/2016, 376041/2016, 234 
376037/2016, 374248/2016, 373385/2016, 366614/2016, 352028/2016, 235 
347199/2016, 344250/2016, 332136/2016, 384388/2016, 379541/2016 e 236 



 

 

364350/2016. De acordo com a deliberação nº 38/2016-CEP, relatou que a comissão 237 
deliberou por indeferir as solicitações de interrupção de registro de pessoa física 238 
protocoladas sob os números 312743/2015, 257088/2015 e 368692/2016. De acordo 239 
com a deliberação nº 39/2016-CEP, relatou que a comissão deliberou por deferir a 240 
solicitação protocolada sob o número 383172/2016, da profissional Louise Freire 241 
Tenuta de abertura de novo prazo para cumprimento dos requisitos da interrupção de 242 
registro profissional, protocolada sob o número 344233/2016. De acordo com a 243 
deliberação nº 40/2016-CEP, relatou que a comissão deliberou por indeferir a 244 
solicitação protocolada sob o número 378040/2016, do profissional Mauricio Geraldo 245 
Juvenal Goedert de abertura de novo prazo para cumprimento dos requisitos da 246 
interrupção de registro profissional, protocolada sob o número 126258/2014, visto que 247 
não se encontrou os e-mails trocados com o profissional na época da solicitação; por 248 
informar o arquiteto que a pendência do RRT derivado 796678, a qual causou a negativa 249 
da solicitação de interrupção de registro profissional em dois mil e catorze, ainda não foi 250 
sanada e que, posteriormente, se desejar novamente solicitar interrupção do seu 251 
registro, esta deverá ser resolvida; e por informar o arquiteto que ele poderá fazer o 252 
parcelamento das anuidades devidas, em ordem de regularizar a situação de seu 253 
registro. De acordo com a deliberação nº 41/2016-CEP, relatou que a comissão 254 
deliberou por deferir a solicitação de isenção das anuidades dos anos dois mil e quinze e 255 
dezesseis da profissional Rosely Mattos Pereira, protocolada sob o número 256 
378830/2016 por motivos de doença e de falecimento desta, conforme documentos 257 
anexados ao referido protocolo. De acordo com a deliberação nº 42/2016-CEP, relatou 258 
que a comissão deliberou por designar o Conselheiro Everson Martins como relator do 259 
processo nº 1000023247/2015; e por acompanhar o relato e voto fundamentado do 260 
relator do processo nº 1000024985/2015, tendo em vista a constatação de exercício 261 
ilegal da profissão de arquiteto e urbanista. Art. 7º - Lei nº 12.378/2010; Art. nº 35, 262 
inciso VII, Resolução nº 22. De acordo com a deliberação nº 43/2016-CEP, relatou que a 263 
comissão deliberou por recomendar, na reprogramação orçamentária de dois mil e 264 
dezesseis, a aquisição de um sistema de gestão de informações (ERP) que contemple o 265 
ambiente de CRM e BI e seja compatível com aquele utilizado pelo CAU/BR (ISO 266 
Entreprise – ISO CRM). De acordo com a deliberação nº 44/2016-CEP, relatou que a 267 
comissão deliberou por aceitar o convite para participar da feira Habitavi, a ser 268 
realizada no Centro de Eventos Hermann Hinrich Purnhagen, na cidade de Rio do Sul– 269 
SC nos dias onze doze e treze de agosto, tendo em vista as considerações feitas pelos 270 
arquitetos da região ao Conselheiro Everson Martins na Palestra sobre a Tabela de 271 
Honorários realizada em maio de dois mil e dezesseis; por sugerir o tema “A importância 272 
do profissional de Arquitetura no cenário atual da construção civil” para a palestra a ser 273 
realizada neste evento; e por solicitar ao Conselho Diretor orientações de como será a 274 
organização desta apresentação. De acordo com a deliberação nº 45/2016-CEP, relatou 275 
que a comissão deliberou por manter a realização da palestra de Tabela de Honorários 276 
em Blumenau, a ser ministrada pela arquiteta fiscal do CAU/SC, lotada nesta cidade; por 277 
manter a realização da palestra de Inovação em Blumenau, ser ministrada pelo consultor 278 
do SEBRAE, com ônus para o CAU/SC, limitado a mil e quinhentos reais; e por sugerir 279 
que as Palestras de Inovação sejam realizadas de duas a três semanas antes das Oficinas 280 
do SEBRAE e que as inscrições destas se estendam até pelo menos uma semana após a 281 
Palestra de Inovação. No relato da Comissão Temporária de Políticas Urbanas, o 282 
Coordenador Rael, de acordo com a deliberação nº 07/2016-CTPU, relatou que a 283 
comissão deliberou por ratificar a indicação para palestrar e participar na a 6ª 284 
Conferência Municipal das Cidades, realizada na cidade de Blumenau/SC no dia quatro 285 



 

 

de junho, da arquiteta e urbanista Sílvia Ribeiro Lenzi. De acordo com a deliberação nº 286 
08/2016-CTPU, relatou que a comissão deliberou por indicar a arquiteta e urbanista 287 
Karina Pompermayer, CAU nº A 29828-0, para representar o CAU/SC no Conselho da 288 
Cidade de Caçador. De acordo com a deliberação nº 09/2016-CTPU, relatou que a 289 
comissão deliberou por indicar para palestrar e participar na a Sexta Conferência 290 
Municipal das Cidades, a ser realizada na cidade de Caçador no dia trinta de junho, a 291 
arquiteta e urbanista Sílvia Ribeiro Lenzi. De acordo com a deliberação nº 10/2016-292 
CTPU, relatou que a comissão deliberou que o assessor da comissão encaminhe todos os 293 
relatos recebidos dos representantes nos conselhos municipais e afins em arquivo 294 
digital para todos representantes da CTPU; que na pauta da convocação da CTPU tenha 295 
como item fixo com o tema: Análise dos relatos dos representantes; que os arquitetos e 296 
urbanistas Cláudia Flesch e Cleyson Stein, titular e suplente, respectivamente, 297 
representem o CAU/SC no COMPHAAN de Jaraguá do Sul/SC; e que seja realizada uma 298 
reunião virtual no dia vinte e quatro de junho para formatação da carta aos candidatos a 299 
prefeito. No relato da Comissão Temporária de Comunicação, a Coordenadora 300 
Waleska, de acordo com a deliberação nº 06/2016-CTC, relatou que a comissão 301 
deliberou por aprovar a criação e produção de dois mil folders do MobiArq a serem 302 
distribuídos nas etapas do Congresso Itinerante; por solicitar a empresa responsável 303 
pelo canal, WhatsApp um relatório do primeiro mês de uso da ferramenta; e por aprovar 304 
o folder criado pela 9mm, para divulgação da ferramenta WhatsApp. No relato da 305 
Comissão Temporária de Patrimônio, o Conselheiro Rodrigo, de acordo com a 306 
deliberação nº 03/2016-CTP, relatou que a comissão deliberou que seja realizada 307 
consulta de valores referente ao Termo de Referência, após os ajustes finais, para a 308 
Contratação de Empresa de Consultoria Imobiliária Especializada para pesquisa de 309 
imóveis disponíveis e valores de mercado da Sede Própria do CAU/SC, e que esses 310 
valores, se possível, sejam apresentados na próxima Reunião Plenária, para eventual 311 
aprovação do orçamento do valor a ser dispendido com a contratação. No relato do 312 
Colegiado Permanente de entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina, 313 
o presidente relatou que o CEAU/SC recomenda compor um grupo de trabalho de 314 
conselheiros da região de Florianópolis juntamente com a CTPU, bem como, com os 315 
representantes das entidades que compõem o CEAU para encaminhar propostas ao 316 
Núcleo Gestor do Plano Diretor de Florianópolis, a tempo de protocolar para Audiência 317 
Publica Geral que será realizada no dia trinta de junho; que o grupo de trabalho 318 
composto para elaborar o documento a ser submetido aos candidatos das eleições 319 
municipais deste ano, deva incluir um tópico relacionado especificamente ao tema da 320 
preservação do patrimônio cultural; solicitar a Procuradoria Jurídica do CAU/SC 321 
consulta sobre a possibilidade de divulgar o nome dos profissionais Arquitetos e 322 
Urbanistas que forem candidatos nas próximas eleições municipais; e elaborar um 323 
calendário da eleição para preenchimento da vaga destinada as entidades mistas no 324 
CEAU/SC para o mandato de dois mil e dezessete. O Conselheiro Sérgio questionou como 325 
quando seria formado o grupo de trabalho e expressou sua preocupação com relação ao 326 
prazo. O Presidente esclareceu que o Assessor Ricardo encaminharia um e-mail 327 
consultando os conselheiros da região de Florianópolis e os membros da CTPU, para que 328 
a reunião ocorresse na semana seguinte.  Disse que a ideia da Presidente do IAB/SC é 329 
que cada entidade protocole um documento com suas propostas na audiência e que o 330 
CAU/SC se manifeste também. O Conselheiro Maykon solicitou que o resultado desse 331 
trabalho fosse divulgado entre as entidades. No item 8. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO, 332 
item a) Distribuição de Processos Ético-Disciplinares e de Fiscalização, o Presidente 333 
nomeou o Conselheiro Ademir como relator do processo ético-disciplinar 6.11.256-7, a 334 



 

 

Conselheira Kátia como relatora do processo de fiscalização 1000027104/2015 e o 335 
Conselheiro Leonardo como relator do processo 1000024785/2015. No item b) 336 
Propostas de Deliberações das Comissões, o Conselheiro Rodrigo apresentou a 337 
Proposta de Deliberação Plenária nº 01/2017 – CCAA que propõe aprovar as 338 
Informações Contábeis do Primeiro Trimestre de dois mil e dezesseis. O Gerente Filipe 339 
apresentou o parecer da assessoria contábil do CAU/SC que consta na execução 340 
orçamentária com a proposta de doze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, 341 
seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos, informando que até o mês de 342 
março foi arrecadado dois milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco 343 
reais e trinta e oito centavos, correspondendo a dezesseis vírgula cinquenta e quatro por 344 
cento do total previsto. Explicou que a receita corrente até o período é de sete milhões, 345 
seis mil, seiscentos e trinta e três reais que corresponde a trinta vírgula quarenta e 346 
quatro por cento da previsão orçamentária. Informou a despesa ocorrida até o mês de 347 
março de dois mil e dezesseis atingiu o valor de um milhão, cento e sessenta e quatro 348 
mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos, que corresponde a nove 349 
vírgula zero três por cento da proposta orçamentária de dois mil e dezesseis que é de 350 
doze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e 351 
seis centavos. Disse que como resultado orçamentário constatou-se um superávit 352 
orçamentário no valor de novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais 353 
e quarenta e nove centavos no primeiro trimestre. Lembrou que no começo do ano o 354 
CAU/SC é superavitário em função das anuidades. Apresentou que o saldo disponível em 355 
caixa, demonstrado no balanço patrimonial do mês de março foi de seis milhões, 356 
setecentos e vinte e quatro mil, treze reais e setenta e nove centavos, que o resultado 357 
financeiro atingiu superávit de dois milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e setenta 358 
e dois reais e setenta e sete centavos, e que o resultado patrimonial apresentou 359 
superávit de um milhão, setecentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e 360 
onze centavos. Relatou que a conclusão da assessoria contábil é que, em consonância 361 
com as Normas de Contabilidade Aplicadas a Setor Público, afirmou que as 362 
demonstrações contábeis financeiras do primeiro trimestre de dois mil e dezesseis do 363 
CAU/SC estão em condições de serem aprovadas pela Comissão de Finanças e Plenário 364 
do CAU/BR. O Conselheiro Sérgio se manifestou informando que iria se abster da 365 
votação, por não se sentir seguro para aprovar contas, sem um parecer da CCAA, 366 
sugerindo que as propostas de deliberação plenária das comissões fossem encaminhas 367 
no mês subsequente ao mês da reunião, para que os conselheiros pudessem apreciar o 368 
que está sendo proposto, juntamente com a fundamentação da comissão. O Presidente 369 
lembrou que as contas foram aprovadas mês a mês pela CCAA. O Conselheiro Sérgio 370 
explicou que não está questionando o trabalho da comissão, apenas expondo que como 371 
conselheiro não tem conhecimento suficiente para deliberar. O Gerente Filipe esclareceu 372 
que o prazo para encaminhamento dos balancetes é até o final de maio, e que assim o 373 
prazo já extrapolou. O Conselheiro Sérgio solicitou atenção com essas datas, para que as 374 
deliberações e considerações da CCAA e o parecer da assessoria contábil sejam incluídos 375 
no material que é encaminhado para apreciação dos conselheiros. O Presidente 376 
encaminhou o item para votação que foi aprovado com os votos favoráveis dos 377 
Conselheiros Everson, Ademir, Leonardo, Miguel, Emerson, Luiz Fernando, Rodrigo e 378 
Adriana e as abstenções dos Conselheiros Sérgio, Kátia, Maykon e Rael. O Conselheiro 379 
Everson apresentou a Proposta de Deliberação Plenária nº 04/2017 – CCAA que propõe 380 
considerar que as atividades de projeto e execução de drenagem pluvial urbana, 381 
incluindo o dimensionamento das redes e dos seus elementos constituintes, são 382 
atribuições dos arquitetos e urbanistas; o encaminhamento desta deliberação ao 383 



 

 

CAU/BR, para que se posicionem sobre os limites destas atribuições; e orientar a 384 
Gerência Técnica do CAU/SC quanto a decisão, até manifestação formal do CAU/BR. O 385 
Presidente encaminhou o item para votação que foi aprovado com os votos favoráveis 386 
dos Conselheiros Everson, Ademir, Leonardo, Miguel, Kátia, Maykon, Emerson, Luiz 387 
Fernando, Adriana e Rael, e as abstenções dos Conselheiros Sérgio e Rodrigo. No item 9. 388 
Manifestação do Conselheiros em Assuntos de Interesse do Plenário, o Presidente 389 
solicitou que o Conselheiro Federal Ronaldo fizesse um breve relato das atividades. O 390 
Conselheiro Ronaldo relatou sua participação na quinquagésima quarta reunião plenária 391 
ordinária do CAU/BR e na décima sétima reunião plenária ampliada do CAU/BR.  Se 392 
colocou à disposição para qualquer questionamento ou sugestão dos conselheiros. Falou 393 
sobre o formato da campanha sobre RT do CAU/BR, sobre a importância de uma maior 394 
objetividade nas reuniões, restando um tempo maior para discussão de temas mais 395 
produtivos e não tão burocráticos.  O Conselheiro Sérgio solicitou que fosse levada para 396 
o CAU/BR a sugestão de interação dos participantes que participam à distância nos 397 
Encontros Regionais da Comissão de Ética, podendo ser através de WhatsApp, e-mail ou 398 
qualquer outro formato. O Presidente relatou a assinatura do Termo de Cooperação 399 
Técnica com a Prefeitura de Joinville, no dia anterior. O Conselheiro Rael disse que acha 400 
importante que a CTPU tenha conhecimento desses termos e solicitou que esses 401 
documentos fossem encaminhados para a comissão. Salientou a importância do espaço 402 
para discussão de temas abertos nas reuniões plenárias do CAU/SC. O Presidente 403 
solicitou que os conselheiros se manifestassem quanto a participação na quinquagésima 404 
sétima reunião plenária, que acontecerá em Chapecó. Lembrou que é importante a 405 
participação de todos, mesmo sendo em período de férias escolar e sendo mais distante, 406 
uma vez que o evento já está sendo divulgado e que não vislumbra seu cancelamento. A 407 
Conselheira Adriana sugeriu uma divulgação mais agressiva em função da fragilidade da 408 
data e local. Disse que o local para realização já está alinhado com as três escolas da 409 
região. O Presidente ressaltou a importância do envolvimento de todos os conselheiros 410 
titulares e suplentes em todas as etapas do congresso. A Conselheira Waleska sugeriu 411 
que fosse dado enfoque nos palestrantes que farão as palestras de abertura e que essas 412 
pessoas fossem pessoas que chamassem público. O Conselheiro Rodrigo sugeriu o Paulo 413 
Mendes. O Gerente Jaime solicitou que os conselheiros se manifestassem quanto sua 414 
presença ou ausência na etapa de Chapecó, até segunda-feira. Não havendo mais nada a 415 
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Tatiana Moreira 416 
Feres de Melo, Secretária do CAU/SC, lavrei a presente ata que será rubricada em todas 417 
as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente e pelos Conselheiros 418 
presentes, para que reproduza os efeitos legais. 419 
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