
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 21/08/2015 
 
Dia vinte e um de agosto de dois mil e quinze, às oito horas, reuniu-se o Conselho Diretor 1 
do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária, estando presentes o Presidente Luiz 2 
Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos 3 
Alberto Barbosa de Souza, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente 4 
Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas. Foi aprovada por 5 
unanimidade a ata da reunião do dia dezessete de julho. Com relação ao aditivo de 6 
orçamento para Patrocínio Institucional, foi exposto pelo Gerente Jaime que, após a 7 
aprovação da reprogramação orçamentária, haverá trinta mil reais para ser usado como 8 
forma de patrocínio institucional, sendo que a CCAA, em breve, encaminhará a forma que 9 
será lançado o edital. Foi aprovada a revogação da Portaria 005/2014, cuja revogação já 10 
foi aprovada pela CCAA e será submetida ao Plenário também. De agora em diante será 11 
usada somente a Resolução do CAU/BR, recentemente editada, que atende e disciplina a 12 
forma de ressarcimento no âmbito do CAU. O Gerente Jaime e o Assessor Ricardo 13 
informaram a reunião com a UNICRED e CRECREA e o retorno da UNICRED sobre o 14 
andamento desses serviços em relação aos arquitetos e urbanistas. Disseram que 15 
segundo o representante da UNICRED, Sr. Rodrigo, o início desse tipo de trabalho 16 
geralmente tem pouco impacto e demonstrou interesse em apresentar à diretoria a 17 
cooperativa. A diretoria recomendou que o gerente e o assessor, dialoguem com a 18 
UNICRED no sentido de incentivar linhas créditos para os arquitetos e urbanistas e que 19 
uma reavaliação poderia ser feita no futuro. O Gerente Jaime relatou que a GERAD 20 
realizou estudo e constatou que vários entes, semelhantes ao CAU/SC, adotam jornada de 21 
estágio de quatro horas, e lembrou que a jornada de seis horas compromete a 22 
alimentação do estagiário, pois como a jornada é ininterrupta (com pausa de 15 23 
minutos), resultando que, muitas vezes, o estagiário vai para a escola sem fazer uma 24 
refeição “normal”. Ademais, acrescentou os dois últimos reajustes aplicados aos 25 
funcionários, não alteraram o valor da bolsa de estágio. Ponderando os fatos, o conselho 26 
diretor decidiu aprovar a redução de seis para quatro horas diárias, mantendo o valor  27 
atual da bolsa. O Gerente Jaime informou a resolução parcial das denúncias das 28 
arquitetas contra a ACE – Associação Catarinense de Engenheiros, haja vista que os 29 
salários atrasados foram quitados, restando, segundo informado, pagamento de INSS em 30 
aberto. Informou que tentou agendar com a ACE uma conversa, mas sem obter êxito. O 31 
Conselho Diretor solicitou que seja recomendado aos arquitetos que acionem 32 
judicialmente a ACE e PMF, se for o caso, pois todas as tratativas administrativas que o 33 
Conselho pode fazer foram feitas (envio de ofícios à PMF e ACE), o que resultaram, 34 
inclusive, no pagamento dos salários atrasados. Quanto às informações sobre a 35 
apresentação do sistema da empresa ISO/CRM, o Gerente Jaime informou que a empresa 36 
ISO/CRM apresentou, no dia onze de agosto, o sistema de atendimento de demandas, que 37 
funcionaria como um rastreador e impulsionador dos processos internos. Informou que 38 
se trata da mesma empresa que está tratando com o CAU/BR, sobre aquisição de sistema 39 
de unificação do atendimento. Relatou que a plataforma, em princípio, atende a 40 
necessidade, principalmente por gerar relatórios facilmente e poder rastrear os 41 
protocolos. Mas informou que após a apresentação, a empresa se recusou a passar 42 
orçamento, alegando impossibilidade, tendo em vista a tratativa em nível nacional. Nesse 43 
sentido, o conselho diretor ressaltou a importância de se continuar a cobrança ao 44 
CAU/BR para que esse projeto seja instalado o mais breve possível e que seja 45 
disponibilizado ao CAU/SC. Quanto ao ofício do CAU/RS, referente à proposta de reunião 46 
técnica entre os CAU/RS, CAU/PR e CAU/SC, o conselho diretor decidiu que o ofício seja 47 
encaminhado ao coordenador da CCAA para que decida sobre eventual participação. Da 48 
parte do corpo funcional, o conselho diretor aprovou a participação do Gerente 49 
Administrativo interino Alexandre no evento. Sobre o Plano de Saúde dos funcionários, o 50 
Gerente Jaime relatou que foi feita uma apresentação aos funcionários sobre as médias 51 
de mensalidade do plano de saúde, com o objetivo de levantar o quantitativo estimado 52 
das possíveis adesões para que o edital fosse finalizado. Ressaltou que na apresentação 53 
feita foi um demonstrativo apenas, haja vista que os valores serão ainda submetidos à 54 



 

 

licitação e também dependem do número de adesão. Informou que os detalhes da 55 
concessão do Plano de Saúde aos funcionários, referente a valores, carências, etc., serão 56 
normatizados para que os funcionários, assim que puderem aderir, tenham todas as 57 
informações possíveis. Foi dada ciência pelo Gerente Jaime e pelo Assessor Ricardo que o 58 
atendimento geral do CAU/SC é das nove às dezoito horas e que a alteração da secretária 59 
eletrônica já foi realizada. Informou também que haviam sido iniciadas conversas 60 
informais com os setores objetivando chegar a uma proposta de horário flexível para ser 61 
apresentada à diretoria. No entanto, relatou que devido aos horários distintos adotados 62 
mesmo dentro de cada setor, não se chegou a um consenso. Relatou ainda, que uma carta 63 
solicitando a manutenção dos horários lhe foi entregue, assinada por quase todos os 64 
funcionários. A carta foi entregue ao conselho diretor. Nesse sentido, não há proposta de 65 
alteração de horário, devendo permanecer da mesma forma. Tendo em vista o conteúdo 66 
do documento entregue, o Gerente Jaime relatou que este se reuniu com os funcionários 67 
para esclarecer definitivamente que o CAU/SC não adota horário de trabalho flexível, 68 
haja vista não haver nenhuma regulamentação dessa prática. Relata que informou na 69 
ocasião que o conteúdo da carta será levado em conta quando, e se houver, no futuro, 70 
qualquer tipo de proposta de alteração. Foi aprovado o encaminhamento da licitação da 71 
intranet. Sobre a nova sala da GERTEC, o Vice-presidente Giovani apresentou lay-out do 72 
projeto. Após análise do conselho diretor, o Vice-presidente ficou de encaminhar por e-73 
mail o lay-out ajustado. Foi informado que a Gerente Fernanda e o Assessor Ricardo 74 
estão trabalhando no termo de referência para contratação do projeto. Conforme já se 75 
havia definido em reunião anterior, após a finalização do termo de referência este será 76 
encaminhado para licitação. Sobre o status dos Projetos 2015, foi repassado projeto por 77 
projeto, ressaltando que na reunião ampliada a seguir, é de suma importância se discutir 78 
com os demais coordenadores eventuais problemas, ou não possibilidades de execução 79 
desses projetos, na tentativa de se viabilizar ao máximo a execução orçamentária. Sobre 80 
os projetos 2016, foi informado que, tendo em vista o recebimento das diretrizes 81 
orçamentárias para 2016, do CAU/BR e, levando em conta o calendário “apertado”, será 82 
pautada a seguir, na reunião ampliada, a discussão acerca de projetos para 2016. Sendo 83 
que o conselho diretor fomentará o debate entre os coordenadores e que este debate 84 
deve ser levado para o interno das comissões, para a construção democrática e, ao 85 
mesmo tempo, factível para o orçamento de 2016. Com relação às Diretrizes 86 
Orçamentárias 2016 CAU/BR – Definição de cronograma do CAU/SC, devido ao fato do 87 
prazo final de envio ao CAU/BR do orçamento 2016 ser até nove de outubro, não resta ao 88 
CAU/SC que empreender esforços para que na reunião Plenária do dia dezoito de 89 
setembro o orçamento para 2016 seja submetido ao Plenário para aprovação. Nesse 90 
sentido, após debate sobre o assunto, restou deliberado pelo conselho diretor, que após a 91 
reunião de hoje com os coordenadores, o tema “orçamento 2016” seja pautado em todas 92 
as comissões. Definiu-se que seja agendada outra reunião com os coordenadores, antes 93 
da reunião Plenária, para o fechamento dos projetos, para que haja tempo hábil de se 94 
enviar a proposta para a CCAA analisar e levá-la ao Plenário. Não havendo mais assuntos 95 
a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Diretor. A 96 
presente ata será rubricada por todos os presentes, para que produza os efeitos legais. 97 
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