
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 21/10/2015 
 
Dia vinte e um de outubro de dois mil e quinze, às dezenove horas, reuniu-se o Conselho 1 
Diretor do CAU/SC, em sua sede, em Reunião Ordinária, estando presentes o Presidente 2 
Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo 3 
Henrique Dantas, o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de 4 
Freitas. Ressalta-se a ausência justificada do Diretor Administrativo Carlos Alberto 5 
Barbosa de Souza. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do dia dezoito de 6 
setembro. Foi incluído como item extra pauta: Definição de calendário de expediente no 7 
final de ano. Após apreciação dos itens “a” a “i” foram emitidas as Deliberações anexas 8 
(nº 03/2015 e 04/2015), que tratam dos assuntos pautados. Quanto ao item extra pauta 9 
“Definição de calendário de expediente no final de ano”, restou deliberado (incluído na 10 
Deliberação 04/2015) que o Presidente regulamentará a Portaria Normatiza nº 11 
010/2015, do CAU/SC, considerando que não haver expediente do dia 23.12 a 31.12, 12 
sendo que para os dias 23.12; 28.12; 29.12 e 30.12 se estabelecerá atendimento em 13 
regime de plantão telefônico, a ser disciplinado pela Gerência Geral, após oitivas das 14 
demais gerências. Quanto ao item “j) Intranet – Apresentação da proposta de layout, 15 
nova estimativa de valor e classificação contábil”, o Gerente Geral informou que que o 16 
CAU/BR indicou que a parte da contratação deste projeto, no que se refere ao código 17 
fonte, poderia ser enquadrado como investimento (imobilizado), não se caracterizando 18 
despesa. Todavia, informou, que a suplementação orçamentária solicitada à CCAA, não 19 
foi aprovada, sendo solicitado pela comissão que se entrasse em contato com 20 
universidades para verificar a possibilidade de celebração de convênios, bem como 21 
foram feitas algumas sugestões no projeto. Presidente solicitou que se verifique o 22 
solicitado pela CCAA e mantenha o Conselho Diretor informado. Quanto ao item “k) 23 
Proposta de Treinamento do SICCAU (funcionários do CAU/PR)”, o Gerente Jaime 24 
informou que se trata de uma proposta de ex-funcionários do CAU/PR, de realizar 25 
treinamentos externos sobre o SICCAU. Informado que a consultoria ainda, sequer, tem 26 
CNPJ. Os diretores se manifestaram no sentido de não haver possibilidade de se analisar 27 
com mais profundidade a proposta, pois, não haveria, mesmo se houvesse possibilidade, 28 
contratá-la. Não foram tratados os itens “3.a); b); c) e; d)”, ficando para serem abordados 29 
na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou 30 
encerrada a Reunião Ordinária do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por 31 
todos os presentes, juntamente com seus anexos, para que produza os efeitos legais. 32 
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