
 

 

 

Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC – 23/01/2015 
 
 

Dia vinte e três de janeiro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 
reuniu-se o Conselho Diretor do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o 2 
Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor 3 
Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, e o Diretor Financeiro Leonardo 4 
Henrique Dantas por videoconferência. Verificado o quórum, o Presidente iniciou 5 
a reunião apresentando o Calendário de Pontos Facultativos do CAU/SC do ano 6 
de dois mil e quinze, que não terá expediente: dezesseis de fevereiro, dezoito de 7 
fevereiro (expediente das treze às dezessete horas), vinte de abril, cinco de junho, 8 
vinte e quatro de dezembro e trinta e um de dezembro. Explicou que do dia vinte 9 
e três ao dia trinta de dezembro haverá sistema de plantão a ser regulamentado 10 
posteriormente. O calendário foi aprovado por unanimidade. Com relação à 11 
reforma da sede decidiu-se por encarregar o Vice-Presidente de dar os 12 
encaminhamentos e providenciar adequações faltantes. Com relação aos cargos 13 
comissionados, foi aprovada a exoneração da Assessora Jane Pilotto no dia dois 14 
de fevereiro de dois mil e quinze, e a exoneração da Gerente Geral Bárbara 15 
Prochaska Lemos no dia trinta de janeiro de dois mil e quinze. Aprovada a 16 
indicação da empregada em comissão Bárbara Prochaska Lemos para ocupar o 17 
cargo de Assessora Especial da Presidência. No item sobre planejamento do ano 18 
dois mil e quinze, foi aprovada criação a do cargo de Coordenador Técnico, na 19 
Gerência Técnica, com prévio parecer jurídico e posterior encaminhamento à 20 
CCAA. Aprovada a convocação de um assistente administrativo e um assistente 21 
técnico, aprovados no concurso público. Solicitado parecer jurídico sobre a 22 
mudança do escritório regional do CAU/SC de Rio do Sul para Blumenau. 23 
Aprovada locação de duas salas comerciais para instalação dos escritórios 24 
regionais em Chapecó e Blumenau. Aprovado o prazo de sessenta dias para que 25 
os membros da diretoria, juntamente com o Gerente Geral apresentem uma 26 
proposta de revisão do Regimento Interno, a ser encaminhada posteriormente à 27 
CCAA. Aprovada a consulta sobre a possibilidade de adquirir novo espaço físico, 28 
térreo, para o setor de atendimento do CAU/SC, aos arquitetos, em Florianópolis, 29 
ficando essa consulta sob responsabilidade do Vice-Presidente. Não havendo 30 
mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião do Conselho 31 
Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes, para que produza 32 
os efeitos legais. 33 
 
 

 
 
_____________________________ 
Luiz Alberto de Souza 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 
_____________________________ 
Giovani Bonetti 
Vice-Presidente do CAU/SC 

 
 
 
_____________________________ ______________________________ 
Carlos Alberto Barbosa de Souza      Leonardo Henrique Dantas  
Diretor Administrativo do CAU/SC                   Diretor Financeiro do CAU/SC   


