Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 14/05/2015
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Dia catorze de maio de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniu-se o Conselho
Diretor do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária. Estando presentes o Presidente
em Exercício Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas e o
Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves. Ressalta-se ausência justificada do Diretor
Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. O Presidente verificou o quórum e
iniciou a reunião. Foram incluídos como extrapauta os itens: compra de TV para a sala
plenário e término do convênio de distribuição de carteiras pelo CAU/BR. Foi aprovada a
ata da reunião anterior de vinte e quatro de abril de dois mil e quinze. Foi aprovada a
resposta à contraproposta do Comitê de Funcionários do CAU/SC, deliberando pelas
seguintes concessões, a partir do mês de julho/2015: adoção do mês de julho como
referência para reajuste salarial e do vale, reajuste salarial a partir de julho/2015, pelo
INPC (índice acumulado entre dez/2014 a junho/2015), reajuste do vale alimentação, a
partir de julho/2015, pelo INPC (índice acumulado entre dez/2014 a junho/2015),
plano de saúde através de adesão ao plano CAU/BR ou licitação, vale transporte com
desconto de 1% do salário, alteração do auxílio refeição para vale alimentação no valor
fixo de 560 reais por mês, revisão do PCCS e treinamento (continuidade, com análise das
necessidades e retorno). Salientou-se que as principais concessões vão ao encontro das
necessidades fundamentais dos funcionários, haja vista que contemplam transporte,
alimentação e plano de saúde. O entendimento de todos os presentes é de que o conselho
é novo, assim como a relação de trabalho, e que se trata do início de uma construção de
uma relação onde as concessões visam também o benefício de todo o conselho, bem
como o estabelecimento do diálogo, para o tratamento desses assuntos. Nesse sentido,
foi consenso de todos que se espera que o comitê reflita sobre os avanços e os
funcionários aprovem nesses termos, para que as negociações se encerrem e o Conselho
Diretor possa submeter todo o processo para aprovação da CCAA e Plenário. Foi
informado pelo Gerente Jaime que a despesa com locação de projetor pode chegar a dois
mil reais, além de ficar restrita a poucos dias. A aquisição da TV foi aprovada. Foi
aprovado o término do convênio com o CAU/BR, para distribuição das carteiras dos
profissionais, referendando a decisão já tomada pela Presidência. O presidente relatou
que o CAU/BR informou que o convênio somente cessará em um novo contrato de
prestação de serviços para emissão de carteira. O presidente informou que está
mapeando esse processo junto ao CAU/BR, pois é sabido dos graves problemas que
temos com os prazos de entrega de carteiras. O Presidente relatou que há em curso
várias intervenções visando estabilizar a internet no CAU/SC além de se estar adotando
algumas políticas de segurança, enquanto está em curso a aquisição do novo servidor
que virá para estabilizar definitivamente a relação acesso a internet e uso dos dados do
servidor. Informado pelo Gerente Jaime que foi recebido o relatório assinado da
auditoria externa do CAU/BR, onde houve alguns apontamentos e que na próxima
reunião apresentará um plano de ação para todos os itens apontados. Informado pelo
Gerente Jaime que o relatório do TCU foi enviado em 05 de maio, prazo final que o
CAU/BR concedeu. Relatou a dificuldade de concluir o relatório, em virtude,
principalmente, de que vários dados da gestão de 2014 não estavam à disposição e
precisaram ser construídos. Relatado pelos Diretores que, com base nos documentos
enviados na convocação plenária, a questão da Resolução 51 do CAU/BR seria debatida
na reunião plenária. Salientou-se que eventual decisão deve ser levada em conta a
segurança jurídica para que o conselho não venha ter prejuízos materiais e imateriais. O
Presidente Informou que o convênio firmado pelo CAU/BR com a UNICRED já está em
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vigor em SC e os arquitetos e urbanistas podem fazer uso, sendo que em breve será
divulgado nas mídias do CAU. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou
encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por
todos os presentes, para que produza os efeitos legais.

_________________________________
Giovani Bonetti
Presidente do CAU/SC

________________________________
Leonardo Henrique Dantas
Diretor Financeiro do CAU/SC

