Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC – 12/02/2015
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Dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze horas, reuniu-se o Conselho Diretor
do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o Presidente em Exercício Giovani Bonetti, o
Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro Leonardo
Henrique Dantas, e o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves. Verificado o quórum, o
Presidente iniciou a reunião. Decidiu-se por requerer um parecer jurídico para aplicação
de reajuste salarial e que contemple: período a ser concedido e legalidade do ato, ainda
que retroativo, e que após a indicação do parecer, fica o Presidente autorizado a concedêlo, ad referendum, por meio de Portaria Ordinatória, aplicando-o, inclusive, sobre o vale
refeição. Decidiu-se por orientar os empregados do CAU/SC para que elejam um grupo,
de no máximo quatro integrantes, para representá-los frente à Direção para tratar da
pauta de reivindicações. Referendado o andamento da Licitação do link dedicado da
Internet. Aprovado o andamento da Licitação da Assessoria Contábil. Autorizou-se a
contratação de um assistente técnico para a Gerência Técnica, em substituição à
estagiária, cujo contrato encerra no mês de março; a contratação de dois assistentes para
a Gerência Administrativa, sendo que um assistente se destina a dar assistência nos
processos de compras e licitações e, o outro, substituir o analista Alexandre, que passará
se ocupar de outras funções no setor; a contratação de um assistente para a Gerência
Financeira, com o objetivo de maior atenção aos arquitetos e urbanistas, em relação às
demandas financeiras, além de estreitar a relação com a Gerência Técnica, com o mesmo
objetivo; e a contratação de um estagiário de direito para a Assessoria Jurídica, para dar
suporte às analistas jurídicas, principalmente nos processos da CEED. Autorizou-se a
aquisição/licitação de mobiliário padrão para estruturação da sala do SICCAU, dos
móveis destinados para a sala da Presidência, e de computadores/monitores para suprir
as novas necessidades decorrentes das novas contratações. Solicitou-se que a Gerência
Administrativa, em até trinta dias, encaminhe para a CCAA todas as dúvidas e supostas
contradições levantadas pelos Conselheiros, quanto à Portaria que regulamenta o
pagamento de diárias, juntamente com sugestões, para que seja alterada a Portaria.
Aprovado que o Presidente e o Gerente Geral participem da comitiva do CAU/SC, nas
visitas técnicas dos dias quatro de março para o CAU/RS, três de março para o CAU/PR e
treze de março para o CAU/MG, que juntamente aos conselheiros indicados pelas
comissões. Discutiu-se sobre Plano Estratégico a ser apresentado pela ESAG/UDESC aos
demais Conselheiros. Indicada a Assessora de comunicação Sara Caprario para
representar o CAU/SC no I Encontro das Assessorias de Comunicação do CAU. 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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