
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 01/2016 – CONSELHO DIRETOR 

O Conselho Diretor - CD, reunido extraordinariamente em Florianópolis/SC, na sede do 
CAU/SC, no dia 29 de janeiro de 2016, no uso das competências que lhe conferem os artigos 
86 a 95, do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto, DELIBEROU por: 
 
1. Aprovar o pedido ao CAU/RS, de cessão do arquiteto e Gerente de Atendimento e 

Fiscalização, Rodrigo Jaroseski, às expensas do CAU/SC, para repasse e troca de 
informações sobre Tabela de Honorários, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016; 

2. Aprovada a instauração de processo licitatório para aquisição de veículo próprio; 
3. Solicitado Parecer Jurídico acerca do pedido de transferência de lotação da Arquiteta 

Fiscal Mayara Regina de Souza, de Rio do Sul para Blumenau, atual cidade polo da 
mesorregião do Vale do Itajaí; 

4. Aprovada a contratação dos serviços de escritório, no formato de coworking, pelo prazo 
de 6 (seis) meses, em Blumenau, para servir de posto de trabalho para a Arquiteta Fiscal 
Mayara Regina de Souza, após a emissão do parecer e decisão do Conselho Diretor; 

5. Homologada a decisão de adquirir o mobiliário temporário (TV 40”, split, mesa, cadeiras 
e plotagem dos vidros) para a sala da GERTEC, para servir de uso imediato; 

6. Homologar a decisão sobre os percentuais de desconto de mensalidade do Plano de 
Saúde dos funcionários considerando as faixas salariais será o percentual de 
participação do funcionário no pagamento da fatura mensal do plano de saúde, que 
restou da seguinte forma:  

a) Até R$ 3.200,00: 10%; 
b) De R$ 3.200,01 até R$ 5.200,00: 15%; 
c) De R$ 5.200,01 até R$ 8.200,00: 20%; 
d) Acima de R$ 8.200,00: 30% 

7. Aprovar a indicação do Assessor Especial Ricardo Freitas para participar do IV 
Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo - dias 18 e 19/02/16, em Brasília, 
promovido pelo CAU/BR; 

8. Considerando o resultado da pesquisa realizada sobre o Atendimento Técnico, que 
apontou claramente para uma extensão do horário atual (11h às 17h), fixa-se a meta de 
alterar este horário para: 09h às 18h, a partir de 01.03.2016, e o resultado e 
conseqüências desta alteração serem avaliados durante o mês de março; 

9. Quanto à possibilidade de adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e 
Desburocratização – GesPública, solicitou-se aguardar e acompanhar a implantação no 
CAU/BR, para ulterior adesão; 

10. Aprovar a minuta de regulamentação da participação de suplentes nas Comissões 
Temporárias. 
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