SÚMULA 009/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP
REUNIÃO 009/2017

DATA: 06/06/2017

1

PAUTA:

2
3

1) Sensibilização para avaliação de desempenho com foco em competências –
Leme Consultoria;

4

2) Assuntos Diversos.

5

RELATO:

6

- Lista de Presença em anexo.

7
8
9

- Ausências Justificadas: Vice-presidente Valdir Bergamini;
Diretor Técnico Adjunto Reginaldo Peronti
Diretor de Relações Institucionais Carlos Pupo.

10

- Ausência não justificada:

11

- Início da Reunião às 15h00min.

12
13
14

Item 1 – Sensibilização para avaliação de desempenho com foco em
competências – Leme Consultoria:

15
16
17

- Presidente Gilberto Belleza: informa que será feita apresentação da
Consultoria Leme relativa a avaliação de desempenho com foco em
competências passando a palavra ao representante da Leme Sr. Tiago.
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- A seguir é feita apresentação em Power Point da metodologia utilizada para
obtenção de informações junto aos funcionários do CAU/SP sendo explicado
que a partir dessa coleta de dados será realizada a avaliação; que finalizado o
mapeamento, será iniciado junto às áreas do Conselho a próxima etapa que é
a “Avaliação com Foco em Competências” onde tanto o funcionário quanto seu
superior hierárquico responderão a um questionário a ser encaminhado pela
internet cujos resultados serão posteriormente tabulados e os resultados
obtidos serão informados à área competente do CAU/SP; que esse
questionário para avaliação pela web será encaminhado pela Leme
diretamente a cada funcionário em seus diferentes níveis (inclusive
coordenadores, assessores, gerentes, etc.) e também para a Diretoria ; que
essa avaliação será iniciada no mês de junho do corrente (provavelmente a
partir do dia 20/06/2017) com prazo pré-estabelecido para respostas de forma
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a possibilitar a tabulação e apresentação dos resultados, sendo esse
encaminhamento APROVADO.

33
34

Item 2 – Assuntos Diversos:

35
36

- Presidente: solicita para que o Diretor Financeiro Borelli dê informes relativos
aos procedimentos visando a compra do imóvel para a futura Sede do CAU/SP.

37
38
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- Diretor Financeiro José Borelli Neto: informa que foi enviada carta ao TCU e
que estão aguardando resposta; que segundo informado a diretoria do Banco
Itaú autorizou a venda do imóvel; que o Departamento Contábil do Itaú está
tomando as providências para que seja emitido a CND para que o negócio
possa ser efetivado; que segundo informado, para a obtenção da CND a ItaúRent (braço do grupo Itaú que trata dos imóveis) teria que pagar 19 (dezenove)
milhões de reais para caucionar a dívida e que isso foi feito; que as coisas
estão bem encaminhadas; que foram mandadas as Certidões de Objeto e Pé, a
pedido do Departamento Jurídico do CAU/SP; que a resposta à consulta feita
ao TCU será encaminhada, também, ao Conselho do Banco Itaú.

47
48
49

- Presidente: informa que na próxima Plenária informará como as coisas estão
caminhando e sobre os documentos que estão sendo providenciados para
efetivar o negócio. APROVADO.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

- Presidente: que ontem saiu na internet a lista com o salário dos funcionários
do CAU/BR; que os salários adotam as correções conforme aprovado em 2012;
que no caso do CAU/SP o valor dos salários dos comissionados é abaixo dos
salários do CAU/BR mas é um pouco acima da média dos CAUs/UF; que no
caso do concursados o salário é mais baixo que média dos CAUs/UF; que os
funcionários tiveram aumento de acordo com dissídio de 3,2% (três vírgula dois
por cento); que gostaria de dar aumento até 5% (cinco por cento) descontados
o dissídio (portanto complemento de até 1,8% - um vírgula oito por cento) para
os concursados; que pediu para a Diretoria Financeira avaliar essa
possibilidade, mas que para dar esse aumento será necessário verificar a
questão jurídica devido as eleições. APROVADO.

61
62

- Assessor da Vice-presidência Claudio Mazzetti: apresenta à Diretoria o
material recebido da Frente Nacional de Prefeitos - FNP relativo a participação
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do CAU/SP no IV EMDS – Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento
Sustentável ocorrido em Brasília/DF entre 24 e 28/04/2017; que esse material
será juntado ao processo.
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Próxima Reunião de Diretoria: 18/07/2017 - 14h00min

68

Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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