Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/SC – 11/12/2015
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Dia onze de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito horas, reuniu-se o Conselho
Diretor do CAU/SC, no Centro de Inovação ACATE Primavera, Rodovia SC401 Km4,
Saco Grande, Florianópolis/SC, em Reunião Extraordinária, estando presentes o
Presidente Luiz Alberto de Souza, o Vice-Presidente Giovani Bonetti e o Diretor
Financeiro Leonardo Henrique Dantas. Ressalta-se a ausência justificada do Diretor
Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. Foi retirada da pauta a Aprovação da
ata do dia 04.12, por se tratar de reunião extraordinária. Foi incluído como como
extrapauta a solicitação do SASC de entrega da lista de e-mails dos arquitetos, para fins
de felicitação pelo dia dos Arquitetos e Urbanistas e a cobrança do COMDES sobre
rateio de despesas das reuniões. Sobre a Proposta do CAU/BR para emissão da Carteira
do Arquiteto e a Apresentação do estudo da nova divisão das Regionais do CAU/SC, os
temas foram tratados em plenária com os respectivos encaminhamentos já definidos.
Sobre o pedido de prorrogação de permanência na Sede, da funcionária Arq. Mayara, foi
aprovado por mais 2 meses. Foi aprovada a elaboração do aditivo de prorrogação do
contrato da Letra Editoria, a pedido da CTC, por mais 2 meses. Com relação à
Inadimplência da Pessoa Jurídica, foi informado pelo Presidente que foram disparados
e-mails às Pessoas Jurídicas inadimplentes, que já houve algum retorno e que a
gerencia financeira está analisando os dados. Foi solicitado que após esse contato de email, seja feito o contato telefônico. Com relação à Solicitação do SASC de entrega da
lista de e-mails dos arquitetos, para fins de felicitação pelo dia dos Arquitetos e
Urbanistas, foi deferida a entrega da lista de e-mails ao SASC, com cumprimento das
formalidades de praxe. Sobre a cobrança que o COMDES está fazendo, com relação ao
rateio de despesas das reuniões realizadas durante o ano de 2015, o conselho diretor
aprova que seja feito o pagamento, desde que o CAU/SC seja oficiado formalmente
sobre este valor e contenha a devida justificativa. Em relação à Comissão de Patrimônio
o Vice-Presidente Giovani esclareceu que a proposta do Grupo de Trabalho de Design
Thinking, será de realização de uma Oficina, sendo que o Grupo de Trabalho se extingue
após a realização da mesma. Já a questão dos Grupos de Trabalho se deliberou por
solicitar um estudo técnico para esclarecer as suas diferenças em relação à Comissão
Temporária. Esse estudo seria feito pela Gerencia Geral e Procuradoria Jurídica. Não
havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião
Extraordinária do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os
presentes, juntamente com seus anexos, para que produza os efeitos legais.
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