
 

 

 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 19/06/2015 

 
 
Dia dezenove de junho de dois mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Diretor 1 
do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária. Estando presentes o Presidente em 2 
Exercício Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente 3 
Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Ressalta-se 4 
ausência justificada do Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. Foi 5 
aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia catorze de maio e a participação do 6 
Gerente Jaime no Seminário da COA, em Brasília, dia vinte e quatro de junho. Aprovada a 7 
aquisição de computadores para o CAU/SC e delegado ao Presidente decidir sobre as 8 
especificidades do quantitativo a ser contratado, decisão essa que deve ser informada ao 9 
Conselho Diretor. Aprovada locação da sala para GERTEC e delegado ao Presidente a 10 
coordenação do projeto de sua reforma. Aprovada a locação de escritório virtual em 11 
Chapecó, com valor máximo de mil reais mensais, incluindo todas as despesas (limpeza, 12 
internet, água, luz, condomínio, etc). Relatado pelo Gerente Jaime a dificuldade de 13 
conseguir orçamentos para revisão do PCCS e delegado ao mesmo a busca por novos 14 
orçamentos para serem apresentados do Conselho Diretor. Aprovada a transferência 15 
temporária solicitada pela fiscal Mayara, de Rio do Sul, para trabalhar na sede do CAU/SC 16 
em Florianópolis tendo em vista a manifestação da Gerente Técnica. O Gerente Jaime 17 
apresentou a projeção do impacto das negociações salariais, formalmente aceitas pelo 18 
comitê e funcionários (mês de julho como referência para fins de negociações salariais de 19 
cada ano; reajuste salarial - INPC (período de 12.2014 a 06.2015) – a partir de 1º de 20 
julho; unificação para vale alimentação, com valor fixo de R$ 560,00; reajuste do vale 21 
alimentação - INPC (período de 12.2014 a 06.2015) – a partir de 1º de julho; concessão 22 
vale transporte com desconto de 1% do salário – a partir de 1º de julho; revisão do Plano 23 
de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); plano de saúde, com coparticipação (Adesão ao 24 
Plano de Saúde do CAU/BR ou fazer licitação). Aprovadas as concessões, reconhecendo 25 
que ambas os lados cederam para que as negociações avançassem e fossem encerradas. 26 
O Gerente Jaime fez a apresentação geral do orçamento (orçado x executado) do CAU/SC. 27 
Salientou-se a necessidade de discutir o tema com os coordenadores de comissões, 28 
dando-se ênfase aos projetos das comissões e das áreas internas do CAU. Apresentado e 29 
aprovado o Relatório do TCU. Foi apresentado pelo Gerente Jaime, a pedido do 30 
Presidente, cotação de cotação de seguro de vida para funcionário. Essa contratação foi 31 
aprovada, devendo o Presidente analisar e decidir após a apresentação de três 32 
orçamentos. Aprovada a participação do Assessor Especial Ricardo no Seminário 33 
Legislativo CAU/BR, dias nove e dez de julho. Foi deliberado que se providencie 34 
instalação de Skype para atendimento. Foi deliberado por solicitar ao CAU/BR a previsão 35 
de nova contratação e fluxo de como funcionará a distribuição de carteiras. Definida a 36 
racionalização da concessão de celulares, sendo que terão direito e dever de uso para o 37 
trabalho os seguintes gestores: Presidente, Vice-presidente, Gerente técnico, 38 
Coordenador de TI,  Coordenador Técnico, Gerente Geral e Assessor Especial. Ressaltou-39 
se que serão mantidos os celulares dos fiscais das regionais. Foram apontados como 40 
itens para as próximas reuniões: Apresentação dos Planos de Ação sobre os itens 41 
apontados no Relatório de Auditoria; Discussão sobre a Descrição de Atividades – 42 
padrões e  Apresentação do Esboço de Layout para Intranet. Não havendo mais assuntos 43 
a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Diretor. A 44 
presente ata será rubricada por todos os presentes, para que produza os efeitos legais. 45 
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