
 

 

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

 
Dia nove de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos, reuniu-se na sede 1 
do CAU/SC, o Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente e Coordenador da CEP, 2 
Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Coordenador da CCAA, 3 
conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, o Coordenador da CED, conselheiro Sérgio Oliva, o 4 
Coordenador Adjunto da CTC, conselheiro Everson Martins; via skype: o Coordenador da 5 
CTPU, conselheiro Rael Belli; o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Assessor Especial 6 
Ricardo de Freitas, o Gerente Administrativo Alexandre Junckes Jacques, o Gerente 7 
Financeiro Filipe Lima Rockenbach, a Gerente Técnico Fernanda Maria Menezes, a 8 
Procuradora Geral Isabel Leal Marcon Leonetti e a Coordenadora Técnico Franciani Rigoni. 9 
PAUTA: 1. Reprogramação Orçamentária: O Presidente Luiz Alberto iniciou a reunião 10 
informando que haviam sido enviados ofícios ao Presidente do CAU/BR, Arquiteto e 11 
Urbanista Haroldo Pinheiro e ao Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do 12 
CAU/BR, Arquiteto e Urbanista Anderson Fioreti, referente ao descontentamento do 13 
CAU/SC com relação ao exíguo prazo concedido aos CAU/UFs para envio de contribuição, na 14 
forma de estudo com embasamento científico, para a construção das peças/diretrizes de 15 
Reprogramação Orçamentária, sem aguardar o fechamento das contas do mês de maio. O 16 
Gerente Filipe apresentou uma base histórica do ano de dois mil e doze ao ano de dois mil e 17 
quinze da arrecadação anual e projetou os índices para alcançar o total do orçamento do 18 
ano de dois mil e dezesseis, o equivalente a R$ 7.006.633,00 (sete milhões seis mil 19 
seiscentos e trinta e três reais). Salientou que, o acompanhamento dos cinco primeiros 20 
meses do ano de dois mil e dezesseis apontavam um déficit de arrecadação de 6,62% para o 21 
atingimento do Orçado. Acrescentou ainda que o CAU/BR enviou uma prévia dos valores 22 
para a Reprogramação Orçamentária com uma estimativa positivista, com um déficit de 23 
apenas 2,15%. Diante do exposto, o Gerente Filipe recomendou prudência na elaboração da 24 
Reprogramação Orçamentária do corrente ano, que deverá ser elaborada nas próximas 25 
semanas. O Gerente Jaime disse que seriam feitos um estudo e proposta para 26 
Reprogramação Orçamentária com base nos dados apresentados pelo Gerente Filipe e que 27 
em ato contínuo seria matéria a ser apresentada e discutida na CCAA. O conselheiro Giovani 28 
salientou o trabalho positivo do CAU/SC com relação à arrecadação com o Registro de 29 
Responsabilidade Técnica (RRT) de interiores. O Gerente Filipe ressaltou que o ano de dois 30 
mil e quinze foi o primeiro em que o CAU/SC havia arrecadado menos que o previsto. 2. 31 
Relato 2º Encontro COA/PR-COA-RS e CCAA/SC: O conselheiro Rodrigo disse que o “1º 32 
Encontro das COAs”, ocorrido em Porto Alegre, foi o primeiro passo para o diálogo entre os 33 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e para exigir respostas do CAU/BR. 34 
Sobre o “2º Encontro das COAs”, relatou que foi apresentado o Planejamento Estratégico do 35 
CAU/SC; discutido o mapeamento de processos; sobre arrecadação, mencionou que o 36 
CAU/PR havia sofrido uma retração de 20%. Mencionou que referente ao tema “Intranet”, 37 
havia sido sugerido um Convênio com mesma base entre os CAUs dos três estados e que 38 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), diárias e Patrocínio Institucional 39 
também foram temas tratados no “2º Encontro das COAs”. O conselheiro Rodrigo ressaltou 40 
que a parte financeira e o “Convênio Intranet” foram os grandes temas debatidos. O 41 
Presidente Luiz Alberto solicitou à Procuradoria Jurídica e à Gerência Geral do CAU/SC, 42 
juntamente às Assessorias Jurídicas do CAU/PR e CAU/RS, que fosse verificado qual 43 
instrumento jurídico seria necessário para possibilitar a segurança necessária para a 44 
execução do “Convênio Intranet”. Foi sugerido pelo conselheiro Rodrigo e conselheiro 45 
Sérgio, que as comissões ordinárias do CAU/SC busquem uma aproximação com as 46 
comissões ordinárias dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul a fim de possibilitar uma 47 
troca de experiências que auxiliaria na execução das atividades de ambas. O conselheiro 48 
Rodrigo finalizou o relato mencionando que os Encontros das COA/PR-COA-RS e CCAA/SC 49 
foram de grande valia. 3. Relato e avaliação do Congresso (Criciúma): A Gerente 50 
Fernanda apresentou dados referentes à quantidade de participantes do Congresso 51 



 

 

realizado em Criciúma, nos dias doze e treze de maio do corrente ano. Destacou que na 52 
Palestra Inaugural participaram cerca de cento e quarenta pessoas; na Palestra do SICCAU, 53 
vinte pessoas e na Palestra da Tabela de Honorários, trinta. O conselheiro Giovani ressaltou 54 
a participação considerável de profissionais Arquitetos e Urbanistas no Congresso. A 55 
Gerente Fernanda apresentou gráficos com os percentuais de participantes nos eixos: 56 
“Escola/Profissão/Cidade”. Disse que foram efetuadas duzentas e cinquenta e uma 57 
inscrições e realizadas mil novecentas e nove visitas no website. O Gerente Administrativo 58 
Alexandre apresentou os gastos totais com o Congresso de Criciúma: coffee break: R$ 59 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); aluguel de computadores: R$ 960,00 (novecentos e 60 
sessenta reais); diárias: R$ 35.657,85 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais 61 
e oitenta e cinco centavos); espaço: R$ 3.365,00 (três mil, trezentos e sessenta e cinco 62 
reais); filmagem: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); materiais: R$ 593,55 63 
(quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos); passagens: R$ 4.472,31 64 
(quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos); Localiza Rent a Car: 65 
R$ 2.639,87 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos). O 66 
conselheiro Rael solicitou que fossem discriminados os valores das diárias dos palestrantes, 67 
funcionários e conselheiros. 4. Congresso Itinerante do CAU/SC (prototipagem): A 68 
Gerente Fernanda disse que a prototipagem, devido ao tempo exíguo, seria realizada a cada 69 
dois Congressos e que durante o evento seria impossível fazer devido ao esgotamento de 70 
pessoal. Ressaltou que desta maneira também auxiliaria a “baratear” custos. O conselheiro 71 
Rael destacou a experiência obtida com a prototipagem (“Eixo Cidade”) do Congresso de 72 
Criciúma, ressaltando sua preocupação em perder o timing do que foi discutido. Disse que 73 
seria importante enviar uma devolutiva da prototipagem à região e apresentou o material 74 
produzido. O Presidente Luiz Alberto solicitou que a Gerente Fernanda levasse as questões 75 
levantadas pelo conselheiro Rael à Curadoria e tentar o proposto por ele, sendo mais rígido 76 
com o horário a fim de possibilitar a confecção de um “esboço” a ser validado na própria 77 
região de realização do Congresso. 5. Relato sobre negociações salariais com o comitê 78 
de empregados: O Presidente Luiz Alberto informou que estaria ocorrendo a negociação 79 
referente à database (mês de julho de dois mil e dezesseis) e que os pleitos dos funcionários 80 
estariam sendo analisados pela Diretoria do CAU/SC. Disse que o assunto seria item de 81 
pauta da próxima reunião da CCAA, para após ser levado à Plenária. Não havendo mais 82 
assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. A presente ata será rubricada por todos os 83 
presentes, para que produza os efeitos legais. 84 
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