Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 17/07/2015
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Dia dezessete de julho de dois mil e quinze, às oito 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 Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza, o
Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o
Assessor Especial Ricardo de Freitas. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do
dia dezesseis de junho. Com relação à compra do vale-transporte para os funcionários,
foi aprovada a compra, uma vez que o benefício foi aprovado na última reunião plenária.
Aprovada a abertura da licitação para a concessão de plano de saúde aos funcionários,
também aprovada na última reunião plenária. O formato aprovado para o plano foi:
estadual e com zero coparticipação dos procedimentos/consultas, para não interferir nos
rendimentos dos funcionários. No entanto, haverá participação dos funcionários no
pagamento do valor das mensalidades, de forma escalonada, a ser aprovada na próxima
reunião de Diretoria, juntamente com outras questões pontuais que precisarão ser
definidas. Aprovado o aditivo para prorrogação do contrato com a empresa Greencard,
para fornecimento do vale alimentação, por mais doze meses Aprovada a prorrogação do
contrato com assessoria de imprensa, por três meses, conforme solicitado pela CTCCAU/SC. Aprovado o aditivo de valor no contrato com a empresa 9mm para a campanha
de valorização profissional. Aprovada a primeira reprogramação orçamentária do ano de
dois mil e quinze do CAU/SC, que será submetida à CCAA e posteriormente ao Plenário.
Aprovado o aditivo de prorrogação do contrato com a empresa 9mm, por mais doze
meses. Aprovados os encaminhamentos para contratação do SEBRAE, para realizar o
ciclo de oficinas práticas para os arquitetos, a iniciar com uma oficina piloto em
Florianópolis. O Presidente Giovani informou que está em andamento a tentativa de
locação de sala térrea, no mesmo edifício da sede atual, para instalação do atendimento
técnico do CAU/SC. Informou que existem alguns entraves burocráticos a serem vencidos
pela locadora, mas que espera que tudo seja regularizado, pois, a sala seria muito
conveniente para o conselho, sobretudo porque seria possível usar a mesma
infraestrutura de telefone e TI, além de manter a noção de unidade do conselho. O
Diretor Financeiro Leonardo relatou a importância do evento pautado na CEF, referente
ao ENEAU que será realizado em Chapecó, a ser considerado pela presidência para fins
de colaboração financeira na sua realização, o que desde já resta aprovado. Ressalta-se
que o parecer jurídico referente à interrupção de registro não foi tratado na presente
reunião. 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.
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