Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC –29/01/2016
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Dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, às doze horas, reuniu-se o Conselho
Diretor do CAU/SC, em sua sede, estando presentes o Presidente Luiz Alberto de Souza,
o Vice-Presidente Giovani Bonetti, o Diretor Administrativo Carlos Alberto de Souza e o
Assessor Especial Ricardo de Freitas. Ressalta-se a ausência justificada do Diretor
Financeiro Leonardo Henrique Dantas. O item referente à Solicitação ao CAU/RS, de
cessão do arquiteto e Gerente de Atendimento e Fiscalização, Rodrigo Jaroseski, às
expensas do CAU/SC, para repasse e troca de informações sobre Tabela de Honorários,
nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016, foi inserido como extra pauta. Os itens referentes
à aquisição de veículo para uso interno e fiscalização, locação de escritório virtual em
Blumenau e aquisição de Split, mesa, TV e plotagem dos vidros para a sala térrea da
GERTEC, foram aprovados conforme Deliberação 001/2016 anexa. Foi solicitado
parecer jurídico referente ao Pedido de transferência de lotação para Blumenau da
Arquiteta Fiscal Mayara. Convalidados os percentuais de desconto da mensalidade do
Plano de Saúde dos funcionários. Aprovada a indicação do Assessor Especial Ricardo
Freitas para participar do IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo dias 18 e 19/02/16, em Brasília, promovido pelo CAU/BR. No item referente ao
Horário do Atendimento Técnico ao Arquiteto e Urbanista, após a apresentação do
resultado da pesquisa feita junto aos arquitetos, que demonstrou um acentuado
pedido de aumento do horário, restou aprovada a alteração de horário, nos termos
da Deliberação 001/2016 anexa. Aprovada a minuta de regulamentação da
participação de suplentes nas Comissões Temporárias. Quanto à possibilidade de
adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública,
solicitou-se aguardar e acompanhar a implantação no CAU/BR, para ulterior
adesão. O Diretor Carlos Barbosa registrou o incidente ocorrido com uma ligação
telefônica feita por ele mesmo ao CAU/SC e fez as seguintes ponderações: quem
atendeu ao telefone transferiu a ligação para o local errado. A pessoa que atendeu
não sabia transferir ligação. Que teria ficado muito tempo esperando resposta até a
ligação cair e que mesmo identificando quem era não houve nenhum retorno.
Diretor acrescentou que o ocorrido foi muito grave e que esse tipo de situação não
pode acontecer. O Gerente Jaime se desculpou pelo ocorrido e informou que as
pessoas envolvidas foram orientadas e haverá uma orientação a todos para que
esse tipo de situação não ocorra novamente. Foi informado pelo Gerente Jaime que
os novos contratos com a nova assessoria de comunicação e Agência Digital serão
assinados em breve. Foi informado pelo Gerente Jaime que o cronograma para
elaboração do relatório para TCU, de 2015, foi enviado pelo CAU/BR e que as
gerencias Geral e Financeira darão andamento visando cumprir os prazos.
Informado pelo Vice-Presidente Giovani que a GERTEC elaborou algumas
instruções técnicas para submeter ao Conselho Diretor. O Presidente solicitou que
estas sejam validadas pela própria GERTEC e Vice-Presidência, que sejam enviadas
ao Conselho Diretor para conhecimento, e que seja enviado para decisão do
Conselho Diretor, somente os assuntos que necessitem deliberação da diretoria. O
Gerente Jaime informou que solicitou ao CAU/BR o arquivo digital do manual do
arquiteto e que o assessor de comunicação do CAU/BR ficou de enviar até o dia
04/02. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a Reunião
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Ordinária do Conselho Diretor. A presente ata será rubricada por todos os presentes,
juntamente com seus anexos, para que produza os efeitos legais.

________________________________
Luiz Alberto de Souza
Presidente do CAU/SC

________________________________
Giovani Bonetti
Vice-Presidente do CAU/SC

________________________________
Carlos Alberto Barbosa de Souza
Diretor Administrativo do CAU/SC

