
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC –14/07/2016 

Dia quatorze de julho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, reuniu-se o Conselho 1 
Diretor do CAU/SC, na UNOESC, Município de Chapecó, durante a 3ª etapa do Congresso 2 
Itinerante do CAU/SC. Estavam presentes o Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-3 
Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, o 4 
Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Ressalta-se a 5 
ausência justificada do Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas.  No item 1, aprovadas 6 
a ata do dia 30 de junho de 2016.  No item 2, foi autorizada a instauração do processo de 7 
renovação do contrato firmado com a empresa 9mm, por 12 (doze) meses, a pedido da CTC. 8 
Ainda foi determinado que se recomendasse à CTC a junção dos serviços de Assessoria de 9 
Comunicação e Agência Digital, haja vista que a atual divisão não propicia o melhor atendimento 10 
desse serviço no âmbito do conselho. Item 3, quanto as negociações salariais, será realizada 11 
uma reunião do Conselho Diretor juntamente com o Comitê de Empregados do CAU/SC afim de 12 
discutir este assunto. Item 4, foi autorizado o processo de contratação das palestras de Inovação 13 
realizadas pelo SEBRAE, tendo em vista a necessidade de se manter estas palestras, juntamente 14 
com as de Tabela de Honorários, ainda que, atualmente, não se tenha quórum para as oficinas 15 
técnicas ministradas pelo SEBRAE e o relevante número de inscrições para as palestras. No item 16 
5, quanto ao PCCS Gerente Jaime informou que a consultoria contratada continua  a 17 
trabalhar para apresentar uma proposta de revisão. Conselho Diretor reforçou que há 18 
ajustes que são necessários, mas reforçou a importância da participação dos funcionários. 19 
No item 6, foi autorizar a instauração do processo de aditivo visando  promover a supressão 20 
parcial de R$ 6.400,00, do valor do contrato firmado com a UDESC, visando ainda finalizar os 21 
préstimos da instituição. Item 7, quanto ao Seminário CAU/CREA o Conselheiro Giovani 22 
Bonetti relatou que devido a incompatibilidade de agendas entre os dois conselhos foi 23 
acordado a realização do evento no dia 05 do mês de outubro. Item 8, IAB TCC, Presidente 24 
Luiz Alberto informou que recebeu ofício do IAB/SC com a proposta para realização do IV 25 
Prêmio de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, requerido pela CEF/SC. Informou que a 26 
proposta seria encaminhada à CEF/SC, tendo em vista o valor disponível de orçamento da 27 
comissão, mas, que a Gerência Geral iria trabalhar para se chegar a um consenso quanto a 28 
serviços a serem executados pelo IAB/SC e pelo CAU/SC. Item 9 , como extrapauta, após 29 
relato do Conselheiro Giovani Bonetti, sobre a reunião com representante do IPOG, foi 30 
decidido ofertar os cursos de extensão com benifícios aos Arquitetos e Urbanistas 31 
registrados no CAU.  Não havendo mais tempo para continuidade, a reunião foi encerrada.  32 
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