
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC –11/02/2016 
 

 
Dia onze de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e trinta minutos, 1 
reuniu-se o Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede, estando presentes o Presidente 2 
Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo 3 
Carlos Alberto Barbosa de Souza, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor 4 
Especial Ricardo de Freitas. Ressalta-se a ausência justificada do Diretor Financeiro 5 
Leonardo Henrique Dantas.  Os itens referentes ao pedido de transferência de lotação 6 
da arquiteta fiscal Mayara de Souza e Projeto “Papo de Arquiteto” foram aprovados, nos 7 
termos da Deliberação nº 02/2016 anexa. Foi solicitado Parecer Jurídico sobre a 8 
possibilidade de se realizar compensações específicas de jornada de trabalho, visando 9 
eventualmente, caso seja o desejo do funcionário, “emendar” os feriados em alguns 10 
casos. Referente ao item sobre a autorização de cursos/viagens de funcionários foi 11 
aprovado que a autorização de ausência de funcionários para realização de cursos e 12 
viagens ficará a cargo das respectivas gerências, sendo que a autorização, nos casos de 13 
gestores, ficará a cargo do Gerente Geral, nos termos da Deliberação nº 02/2016 anexa. 14 
Com relação ao item Projeto Integrado/Congresso Estadual do CAU/SC, o Vice-15 
Presidente Giovani apresentou o projeto elaborado pela equipe designada na última 16 
reunião do Conselho Diretor. O Gerente Geral Jaime apresentou os cálculos feitos pela 17 
Gerência Administrativa - GERAD, das eventuais diárias com as reuniões Plenárias e 18 
eventos nas seis mesorregiões adotadas pelo CAU/SC. Houve algumas contribuições, 19 
principalmente em relação ao cronograma dos trabalhos, que prevê atividades aos 20 
sábados. O Vice-Presidente Giovani sugeriu que o projeto fosse apresentado da forma 21 
que foi concebido e que as sugestões fossem apresentadas separadamente na reunião 22 
Plenária do dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezesseis, para a formatação final e 23 
para que as comissões trabalhem os conteúdos que serão ministrados. Referente ao 24 
item consultoria sobre inovação, para auxiliar na realização dos projetos deste, o Vice-25 
Presidente Giovani informou que está tratando com a Universidade do Estado de Santa 26 
Catarina – UDESC, sobre a possibilidade de uma consultoria neste segmento e disse que 27 
em breve apresentaria o assunto. Foram aprovadas as minutas de Criação e 28 
Regulamentação das Comissões Temporárias de Comunicação, Patrimônio e Política 29 
Urbana, com alteração do texto da minuta da Comissão Temporária de Patrimônio, nos 30 
termos da Deliberação nº 02/2016 anexa. No item referente à Fiscalização de Leigos, 31 
foi informado pela Gerência Geral que o tema voltou à pauta da Plenária, pois havia sido 32 
suspenso quando da apresentação de uma Deliberação Plenária por parte da CEP/SC, 33 
em setembro de dois mil e quinze, para que houvesse a possibilidade do assunto ser 34 
discutido no Encontro dos Assessores Jurídicos do CAU. Nesse sentido, o assunto 35 
voltaria à pauta da Plenária e da CEP/SC, para que esta submetesse uma proposta de 36 
Deliberação Plenária sobre o tema. Com relação ao item Solicitação de apoio da 37 
Arquiteta Fiscal do CAU/SC Mayara Regina de Souza para participação em evento, foi 38 
informado ao Conselho Diretor pelo Presidente Luiz Alberto sobre a solicitação da 39 
Arquiteta Fiscal do CAU/SC Mayara, de abono de dias e eventual ajuda de custo para 40 
apresentar seu trabalho premiado nos EUA. O pedido foi negado tendo em vista a não 41 
regulamentação ou mesmo possibilidade deste tipo de ação. Não havendo mais 42 
assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Ordinária do Conselho 43 
Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes, juntamente com seus 44 
anexos, para que produza os efeitos legais. 45 
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