Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor do CAU/SC –05/05/2016
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Dia cinco de maio de dois mil e dezesseis, às onze horas, reuniu-se o Conselho Diretor do
CAU/SC, em sua sede, estando presentes o Presidente Luiz Alberto de Souza, o VicePresidente Giovani Bonetti, o Diretor Financeiro Leonardo Henrique Dantas, o Gerente Geral
Jaime Teixeira Chaves e o Assessor Especial Ricardo de Freitas Ressalta-se a ausência
justificada do Diretor Administrativo Carlos Alberto Barbosa de Souza. No item 1, foi
aprovada a ata da reunião do dia 14/04/2015. No item 2, o Conselho Diretor avalizou os
encaminhamentos pela comissão organizadora (curadoria). Solicitou que fosse feira uma
portaria designando os conselheiros Christian e Giovani como curadores. A portaria deverá
ser validada pela CEP, dando sequência ao que foi deliberado na plenária de março. Item 3.
Proposta de estrutura da Consultoria do PCCS. Gerente Geral Jaime apresentou uma
proposta preliminar de alteração de cargos, sendo que o conselho diretor solicitou algumas
explicações, para posteriormente analisar, sendo que nesse interim a consultoria está
trabalhando em outras etapas do plano. Item 4. Informações contábeis e exercício 2015.
Gerente Geral Jaime informou que relativo às Informações contábeis e exercício 2015, na
aprovação pela CCAA, o conselheiro Sérgio Oliva fez alguns apontamentos no seu voto
fundamentado contrário e que estão sendo feitos os levantamentos para poder explicar ou
mesmo analisar o que o conselheiro alega. No item 5, o Conselho Diretor aprovou o apoio
institucional à Habitavi 2016 e deliberou que a CEP indicasse palestrante para a referida
Feira. Incluído como extra pauta, no item 6. Encaminhamento das questões salariais dos
Empregados do CAU/SC, o Gerente Jaime relatou a última reunião com o comitê de
funcionários e o reforço feito por este para cada pleito. O conselheiro diretor ponderou item
a item, mas não chegou a formulação de uma proposta. Não havendo mais tempo para
continuidade, a reunião foi encerrada.
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