Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC
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Dia treze de junho de dois mil e catorze, às onze horas e vinte minutos, se reuniu
o Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o Presidente
Ronaldo de Lima, o Vice Presidente Cezar Ciarini, a Diretora Administrativa Sônia
Roese, o Diretor Financeiro Ademir Bogoni e o Diretor Geral Marcio Bittencourt.
Verificado o quórum, o Presidente iniciou a reunião explicando o Termo de
Compromisso Ajuste e Conduta firmado com o MPT, que foi redefinido,
permitindo que as gerências fossem mantidas, juntamente com mais dois
funcionários até dezembro de 2014. Os funcionários selecionados para
continuarem foi a assistente de licitação Sabrina e o advogado Gustavo, em
função da continuidade dos trabalhos. O Vice-presidente corroborou com a
decisão tomada e explicou que quem participa do dia-a-dia do Conselho tem
maior conhecimento para essa definição. No item 2. Planos de benefícios dos
novos funcionários, o Presidente explicou que todos os salários, após o PCCS são
superiores ao valor atual dos benefícios e que a carga horária de todos os
funcionários é de oito horas, não havendo diferença no pagamento de benefícios.
A Diretora Sônia lembrou ainda do acordo coletivo para os benefícios, que deve
ser firmado nos próximos meses. O Presidente salientou que deve haver uma
definição a respeito até a próxima reunião. No item 3. Contratação e quadro
funcional, o Diretor Márcio explicou sobre a necessidade de ampliação do quadro
funcional, incluindo uma secretária e um analista técnico. Em seguida explicou
que dia 29 de maio foi dado aviso prévio de 33 dias a todos os funcionários, em
função do perído eleitoral que inicia dia 04 de julho. Explicou sobre os contratos
de tempo determinado onde o advogado Charles ficará até o final de julho, a fiscal
Bárbara até setembro e a fiscal Andrea até junho. Falou também, que em função
da licença maternidade a assistente Stephanie permanecerá até janeiro. Não
havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião do
Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes em todas
as suas páginas e ao seu final, para que produza os efeitos legais.
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