Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC – 16/01/2015
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Dia dezesseis de janeiro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniu-se o Conselho
Diretor do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o Presidente Luiz Alberto de
Souza, o Vice Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto
Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas e o convidado,
Conselheiro Federal Ronaldo de Lima. Verificado o quórum, o Presidente iniciou a
reunião apresentando o Calendário de Reuniões do CAU/SC do ano de dois mil e
quinze. Com reuniões plenárias nos dias treze de fevereiro, vinte de março,
dezessete de abril, quinze de maio, dezenove de junho, dezessete de julho, vinte e
um de agosto, dezoito de setembro, dezesseis de outubro, treze de novembro e
quinze de dezembro; sempre precedidas de reunião de comissões e com reuniões
trimestrais de diretoria ampliada, o calendário foi aprovado por unanimidade.
Decidiu-se por designar à CCAA a revisão e definição da Portaria de Diárias.
Definiu-se por instalar os escritórios regionais nas cidades de Chapecó e
Blumenau, buscando espaços físicos com outras autarquias para essas
instalações. Sugerida a instalação imediata das Comissões Temporárias de
Patrimônio, Comunicação, Políticas Urbanas e Relações Inter Profissionais
CAU/CREA. Aprovada a indicação do nome do Jaime Chaves como Gerente Geral.
Delegado ao Vice Presidente, com o prazo de quarenta e cinco dias, elaborar
diagnóstico e propor encaminhamentos para o Planejamento Estratégico e o
Regimento Interno. Delegado ao Diretor administrativo, com o prazo de quarenta
e cinco dias, elaborar diagnóstico e propor encaminhamentos para o PCCS e para
o Programa de Inovação e Gestão de Qualidade. Não havendo mais assuntos a
tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião do Conselho Diretor. A presente
ata será rubricada por todos os presentes, para que produza os efeitos legais.
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