
 

 

 
Ata da Reunião do Conselho Diretor do CAU/SC – 19/03/2015 

 
Dia dezenove de março de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniu-se o Conselho 1 
Diretor do CAU/SC, em sua sede. Estando presentes o Presidente em Exercício Giovani 2 
Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro 3 
Leonardo Henrique Dantas, e o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves, o Presidente 4 
verificou o quórum e iniciou a reunião. Foram aprovadas as atas das reuniões anteriores 5 
de dezesseis e vinte e três de janeiro e do doze de fevereiro. Sobre o inquérito do 6 
Ministério Público Federal sobre denúncia de servidores públicos: Exigência do Salário 7 
Mínimo Profissional para Servidores Públicos, exigência do Salário Mínimo Profissional 8 
para Empregados Públicos, Reconhecimento do Salário Mínimo Profissional 9 
proporcional, Fórmula de cálculo do Salário Mínimo Profissional, foi dado ciência do 10 
conteúdo, dito que está sendo debatido nas comissões e posteriormente na plenária. 11 
Sobre a proposta da EBGE – Editora Brasileira de Guias Especiais, não foi aprovado o 12 
encaminhamento. O Presidente deu ciência da Palestra que ministrará aos alunos de 13 
Arquitetura e Urbanismo do final do curso do Sistema Uniesp/Barddal no final do 14 
semestre, e sobre a palestra na UNOESC no dia nove de abril. Do Seminário Técnico do 15 
CAU/BR, foi informado sobre a designação da participação do Gerente Geral Jaime e do 16 
Analista Financeiro Filipe. Do Seminário Regional de Ética, em São Paulo, foi informado 17 
sobre a participação da Analista Jurídico Manuela. Sobre o aumento do custo dos boletos 18 
pelo Banco do Brasil, foi enfatizada a necessidade de tratativa urgente com este banco, 19 
para buscar o menor custo possível na emissão dos boletos e, sobretudo cancelar o 20 
aumento praticado. Ficou determinado que o Diretor Financeiro participasse com o 21 
Presidente juntamente com os Gerentes Geral e Financeiro das negociações com o BB. 22 
Foi dado ciência e aprovado, ad referendum, a decisão da Presidência que concedeu o 23 
reajuste na folha de fevereiro do ano de dois mil e quinze. Foi dado ciência dos nomes 24 
dos empregados que compõem o Comitê dos Empregados e determinado que o Gerente 25 
Geral participe da 1ª reunião com o grupo. Foi determinado por fazer orçamento para 26 
busca de uma sonorização mínima para uso do plenário. Solicitado também verificar 27 
alternativas de reprodução de imagens/slides/vídeos/etc. Aprovado que se busque 28 
alternativas para locação de sala comercial para abrigar a Gerência Técnica. Aprovado, 29 
ad referendum, a aquisição de móveis para a sala da presidência e recepção, conforme 30 
projeto. O item de homenagem aos ex-conselheiros foi retirado da pauta.      Sobre o ofício 31 
do Sindicato dos Servidores do Município de Camboriú, definiu-se por responder com 32 
base nas deliberações plenárias e na Resolução 91. Informado sobre a necessidade das 33 
comissões definirem seus planos de ações e cronograma, e definida reunião do conselho 34 
diretor e coordenadores de comissão para tratar do assunto na agenda da plenária de 35 
abril. Dado ciência sobre a situação dos Termos de Cooperação Técnica. O item referente 36 
ao Termo de Ajuste de Conduta foi retirado de pauta. Aprovada alteração do Regimento 37 
Interno, artigo 96, dividindo as atividades da CEEP em Comissão de Ensino e Formação e 38 
Comissão de Exercício Profissional. Solicitado que as deliberações de comissões tenham 39 
minutas prévias para assuntos de interesse do conselho diretor, para que se tenha 40 
conhecimento antecipadamente. Informado pela Presidência sobre a necessidade de se 41 
realizar encontros regionais com as coordenações de curso de Arquitetura e Urbanismo, 42 
com a participação da CEEP, para estreitar a relação com as entidades de ensino. 43 
Informados pela Presidência sobre a realização do Encontro Anual dos Arquitetos, sendo 44 
que o assunto será tratado em Plenária. Aprovada a contratação e encaminhamento do 45 
Planejamento Estratégico junto à ESAG. O Presidente fez um breve relato sobre as visitas 46 
técnicas aos CAU´s RS,PR e MG. Discutido sobre o esboço de um plano de ação para 47 
inadimplência, definindo que o assunto será tratado pela Diretoria Financeira, 48 
juntamente com os Gerentes Geral e Financeiro. Incluídos como extra pauta, foi aprovada 49 
a Portaria de Feriados e pontos facultativos sem expediente, conforme estabelecido na 50 
reunião dos dias dezesseis e vinte e três de janeiro. Sobre a correspondência recebida 51 
pelo SEAUF/SC referente às reinvindicações, definiu-se por responder que no âmbito do 52 



 

 

CAU/SC existe um comitê de empregados formado e que as reivindicações serão tratadas 53 
diretamente com este comitê. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou 54 
encerrada a reunião do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os 55 
presentes, para que produza os efeitos legais. 56 
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_____________________________ 
Giovani Bonetti 
Presidente em Exercício do CAU/SC 
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Carlos Alberto Barbosa de Souza   Leonardo Henrique Dantas  

Diretor Administrativo do CAU/SC                   Diretor Financeiro do CAU/SC 
  


