
 

 

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão 
de Contas e Atos Administrativos, 
realizada aos nove dias do mês de 
fevereiro de dois mil e dezessete, em 
Florianópolis/SC. 
 
 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 1.2. 2ª chamada: Aos nove dias do mês de fevereiro 1 
de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, a Comissão de Contas e 2 
Atos Administrativos (CCAA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 3 
Santa Catarina (CAU/SC), reuniu-se ordinariamente na Sede do CAU/SC, situada na 4 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, Centro, Florianópolis/SC. 2. VERIFICAÇÃO DE 5 
QUÓRUM: 2.1. Membros presentes: o Conselheiro Ademir Luiz Bogoni, o 6 
Conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo, a Conselheiro Célio Luiz Damo, o Gerente 7 
Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Assistente Financeiro Yve Sarkis da Costa. 2.2. 8 
Membros que solicitaram dispensa: Não houve. Após verificação e constatação da 9 
existência de quórum, foi feita a abertura da reunião e a leitura da ordem do dia. 3. 10 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada a ata da primeira 11 
reunião ordinária, realizada no dia doze do mês de janeiro do ano corrente, por 12 
unanimidade, sendo solicitado pelo conselheiro Ademir Luiz Bogoni uma cópia da 13 
mesma. 4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS CONSELHEIROS MEMBROS 14 
DA COMISSÃO: Não houve. 5. LEITURA DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS 15 
EXPEDIDAS OU RECEBIDAS: Não houve. 6. ASSUNTOS EXTRAPAUTA: Não houve. 7. 16 
DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS DA PAUTA: 7.1. Eleição de Coordenador e 17 
Coordenador Adjunto da CCAA 2017; Após consenso entre a mesa, foi eleito como 18 
coordenador desta comissão o conselheiro Rodrigo Kirck Rebêlo e como coordenador 19 
adjunto o conselheiro Ademir Luiz Bogoni. 7.2. Relatório Administrativo de 20 
Janeiro/2017; O Gerente Financeiro Filipe anunciou os desligamento e a substituições 21 
do estagiário administrativo, os índices de absenteísmo, sendo considerado uma taxa 22 
elevada pelo conselheiro Célio Damo. O conselheiro Ademir Bogoni observou a queda 23 
no número do quadro de funcionários do CAU/SC. O Gerente Financeiro Filipe explicou 24 
que devido ao fato de não ter concurso vigente, não é possível repor os cargos vagos, 25 
mas que a previsão é de final do mês de março convocar os próximos aprovados. O 26 
Gerente Financeiro Filipe explicitou sobre as dispensas de licitação no mês de janeiro e 27 
os termos aditivos de contrato. O conselheiro Ademir Bogoni sugeriu uma consulta de 28 
viabilidade para prestação de serviços de previdência privada aos empregados, bem 29 
como dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, junto a atual agencia do plano de 30 
saúde do CAU/SC, a Agemed. Não existindo mais dúvidas o Relatório Administrativo de 31 
janeiro/2017 restou aprovado. 7.3. Relatório Financeiro de Janeiro/2017; O 32 
Gerente Financeiro iniciou a apresentação do Relatório explicando que o encerramento 33 
contábil de 2016 ainda não está concluso, e detalhou os motivos do atraso, 34 
principalmente pela falta de pessoal. Complementou que a intenção de finalizar é até a 35 
próxima reunião ordinária. Informou da conclusão dos lançamentos da dotação 36 
orçamentária do ano de 2017, para na sequência comunicar a quantidade de empenhos 37 
e transposições emitidas até o pesente momento. O conselheiro Célio questionou como 38 
funciona o orçamento anual do Conselho e o Gerente Financeiro esclareceu todas as 39 
dúvidas referente ao superávit anual e a inscrição em restos à pagar. O Gerente 40 
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Financeiro Filipe destacou a situação e dificuldades enfrentadas no relacionamento 41 
bancário no mês de janeiro. Em ato contínuo, apresentou os valores que formam o 42 
crescimento dos saldos das contas correntes do CAU/SC. O Gerente Financeiro Filipe 43 
lembrou que os pagamentos e transações bancários são realizadas pelo Presidente e 44 
Diretor Financeiro, com isso, detalhou como funciona a renovação da assinatura dos 45 
poderes bancários, mediante o termo de posse do novo Diretor Financeiro de 2017, o 46 
conselheiro Leonardo Dantas. O Gerente Financeiro falou sobre a receita do Conselho, 47 
sendo indagado pelo conselheiro Ademir Bogoni de quanto havia arrecadado no ano 48 
anterior, que foi esclarecido com os gráficos na sequência do Relatório. O conselheiro 49 
Célio Damo observou que o valor da arrecadação de anuidade não representa uma 50 
recuperação da crise e sim a arrecadação de Registro de Responsabilidade Técnica - 51 
RRT que poderia fornecer esse indicador. O Gerente Financeiro Filipe explicou para os 52 
conselheiros como funciona a reprogramação financeira e anunciou os números de 53 
interrupção de registro, número de demandas do Gerenciador Avançado de Demandas 54 
- GAD e geração de boletos em janeiro/2017. O Gerente Financeiro Filipe anunciou os 55 
erros do SICCAU no começo deste exercício e o “ajuste” do SICCAU referente a erros de 56 
emissão de boletos nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015. O Gerente Financeiro 57 
falou sobre o processo de emissão de cartas de cobrança para as pessoas físicas e a 58 
triagem efetuada para chegar ao número final de 724 correspondências. Por fim, 59 
destacou o bom início de ano no quesito de arrecadação. O relatório financeiro do mês 60 
de janeiro/2017 foi aprovado por unanimidade. 7.4. Definições do III Encontro das 61 
COA’s CCAA/SUL no CAU/PR em Curitiba/PR; Após discussões da mesa, foi aprovada 62 
a participação dos Conselheiros Rodrigo Kirck Rebelo e Ademir Luiz Bogoni, e 63 
recomendar a participação de dois gestores do quadro de empregados do CAU/SC, no 64 
“ENCONTRO COA-SUL que realizar-se-á nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017, na sede 65 
do CAU/PR, Curitiba/PR. 7.5. Análise e discussão do anteprojeto de resolução que 66 
altera o Regimento Geral do CAU/BR; O material foi encaminhado por e-mail com 67 
antecendência, sendo que, não houveram contribuições de alterações pelos 68 
conselheiros, passou-se para o próximo item de pauta. 7.6. Análise e discussão do 69 
Guia de Segurança da Informação do CAU/SC; O Gerente Administrativo Alexandre 70 
Junkes Jaques explicou o que é o guia, seus impactos, motivação, objetivos e destinação 71 
do mesmo. Ressaltou que a origem foi decorrente da auditoria realizada em 2016, onde 72 
indagou soubre a falta deste documento, por isso a necessidade de sua elaboração e 73 
implementação. Os conselheiros Célio Damo e Ademir Bogoni questionaram se o 74 
documento apresentado esta em sua versão final, sendo respondido pelo Gerente 75 
Administrativo que ainda faltam anexos, mas que a parte escrita já estava na versão 76 
final. Após apresentação fora votados pelos conselheiros e aprovado por unanimidade. 77 
7.7. Validação do reajuste dos valores de Diárias de Conselheiros e Empregados 78 
na Portaria de Diárias, para 2017; A CCAA tomou ciência e aprovou os valores que 79 
serão reajustados conforme portaria vigente no CAU/SC, que prevê o reajuste anual 80 
conforme Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M. 7.8. Revisão da rotina de 81 
apreciação e aprovação dos Relatórios Gerenciais Administrativo e Financeiro; O 82 
Gerente Financeiro Filipe relatou sobre a dificuldade de construção dos Relatórios 83 
Gerenciais em função das datas de realização das reuniões ordinárias da CCAA. 84 
Explicou que as reuniões no início do mês prejudicam os fechamentos, sendo que a 85 
convocação, conforme art. 109 do regimento interno do CAU/SC, deve ser feita com 86 
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antecedência mínima de sete dias da data de sua realização. Sendo assim, o Gerente 87 
Financeiro Filipe propôs enviar os relatórios, para apreciação da Comissão, dois dias 88 
antes da reunião ordinária. A Comissão concordou com este procedimento para as 89 
reuniões futuras. 7.9. Discussão do tema do patrocínio institucional de 2017; o 90 
Gerente Financeiro Filipe lembrou da dotação orçamentária no valor de R$ 20.000,00 91 
(vinte mil reais) resevado para executar o projeto de patrocínio institucional e a 92 
necessidade de discutir o tema para elaborar a minuta do edital de patrocínio 93 
institucional de 2017. Após discussão, chegou-se ao consenso de que o tema deste ano 94 
será “Arquitetura Social”. O conselheiro Ademir Bogoni explicou que a escolha do tema 95 
veio em função da necessidade do arquiteto trabalhar em função da sociedade. 8. 96 
APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRAPAUTA: Não houve. 9. DELIBERAÇÕES: 97 
Conforme Deliberação da CCAA nº 02/2017 e Deliberação da CCAA nº 03/2017 98 
(documentos anexos). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck 99 
Rebêlo, as dezessete horas e um minuto, declarou encerrada a segunda reunião 100 
ordinária da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. Para constar, eu, 101 
Yve Sarkis da Costa, Assistente Financeiro do CAU/SC, lavrei a presente Ata que será 102 
rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelos membros da 103 
Comissão, para que reproduza os efeitos legais. 104 
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