
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC –09/06/2016 

Dia nove de junho de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o 1 

Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede, estando presentes o Presidente Luiz Alberto de 2 

Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o 3 

Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Ressalta-se a 4 

ausência justificada do Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza.  No item 1, 5 

foi aprovada a ata da reunião do dia 05 de maio de 2016.  No item 2, quanto às negociações 6 

salariais 2016/2017, o Conselho Diretor (CD) decidiu passar o informe na Reunião Ampliada 7 

do Conselho Diretor e posteriormente apresentar detalhadamente para apreciação na CCAA. 8 

Item 3, restou aprovado a instauração do processo de Chamada Pública para o Edital de 9 

Patrocínio Institucional 2016, que será minutado pela CCAA/SC. Item 4, a proposta seria 10 

realizar o 2º Seminário Interprofissional CAU/CREA na mesma data da reunião da 11 

CEP/CAUBR. A Gerente Fernanda apresentaria, durante a Plenária, em Joinville, os detalhes 12 

para ajustes das datas. No item 5, o Conselho Diretor sugeriu fazer a prototipagem do 13 

Congresso Itinerante, bimestralmente, estudando a possibilidade de se fazer na quinta-feira, 14 

dia 14 de julho, pela manhã, durante a etapa do 2º Congresso Catarinense de Arquitetos e 15 

Urbanistas, em Chapecó. No item 6, quanto a divulgação de vagas de emprego no site do 16 

CAU/SC, foi decidido esperar pela conclusão do Parecer do setor jurídico e posteriormente 17 

encaminhar para anuência da CEP e Plenária. Foi informado ainda que atualmente o 18 

CAU/BR não executa esta prática. Item 7, ante à restrição de horário foi retirado da pauta. 19 

Item 8, o Gerente Jaime apresentou o “status” do PCCS, informando que será realizada uma 20 

pesquisa nos demais CAU/UFs a fim de parametrizar as ações do CAU/SC. A Procuradora 21 

Isabel poderá fazer uma sugestão de encaminhamento. Item 9, Concurso Público 22 

(empregados), foi sugerido a criação de uma comissão mista (empregados, CCAA e Conselho 23 

Diretor). De qualquer forma, foi aprovado a instauração do processo de contratação de 24 

empresa/entidade para a realização de concurso público de empregados do CAU/SC e que fosse 25 

dado conhecimento e requerido à CCAA/SC a designação de um membro para participar da 26 

comissão do referido concurso público. Item 10, Reunião de Trabalho CAUs : RS, SC, PR, MG, 27 

GO (09 e 10 de junho de 2016, no CAU/RS). Definido pelo Conselho Diretor que não haveria 28 

viabilidade enviar representante gerencial, tendo em vista o curto espaço de tempo do 29 

convite e a programação internar para alguém ir e, também, porque o CAU/SC  já tem 30 

agenda no CAU/RS em agosto. Item 11, foi sugerido pelo Gerente Jaime, a participação do 31 

Gerente da GERFIN Filipe no Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças (04 e 05 32 

de agosto de 2016, no CAU/RS) e, nesse sentido, decidiu o CD. Item 12, já foi deliberado na 33 

reunião anterior o apoio institucional e a participação do Vice-Presidente Giovani como 34 

palestrante na HABITAVI. Incluído como extra pauta os itens 13 e 14. No item 13, o Conselho 35 

Diretor aprovou a participação do CAU/SC no Seminário de Gestão Pública que acontecerá 36 

nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016 em Florianópolis. O apoio será institucional e o Vice-37 

Presidente Giovani participará como palestrante em tema ainda a ser definido. No item 14, 38 

quanto ao Planejamento Estratégico-PE, o Gerente Jaime e o Vice-Presidente Giovani, 39 

responsáveis pela coordenação nesta demanda, irão marcar reunião para nortear as equipes 40 

nos trabalhos a serem executados.  Não havendo mais tempo para continuidade, a reunião 41 

foi encerrada.  42 
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