
 

SÚMULA 
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ORDINÁRIA DE  

CONTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS CCAA-CAU/SC 

 

LOCAL E DATA: 

DATA: 06 de abril de 2017 (quinta-feira) 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 14h15min às 16h 

 

DADOS GERAIS:  

PRESIDIDA POR: Rodrigo Kirck Rebêlo 
TIPO DE REUNIÃO: 4ª Reunião Ordinária da Comissão Ordinária de Contas e Atos 

Administrativos CCAA-CAU/SC 
ASSESSOR: Filipe Lima Rockenbach 
ASSISTENTE: - 
SECRETÁRIO: Jaqueline Freitas Vilain 
 Rodrigo Kirck Rebêlo 
PARTICIPANTES: Ademir Luiz Bogoni 
 Célio Luiz Damo   
CONVIDADO: - 

 

PAUTA: 

1. Abertura dos trabalhos: 
1.1. 1ª chamada às 14h; 
1.2. 2ª chamada às 14h15min. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão. 
4. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
5. Assuntos extrapauta. 
6. Discussão dos assuntos da pauta: 

6.1. Relatório Administrativo Mar/2017; 
6.2. Relatório Financeiro Mar/2017; 
6.3. Convite CAU/RJ - 2º Seminário técnico das CPFIs dos CAUs/UF; 
6.4. Anteprojeto de resolução que dispõe sobre o processo administrativo de suspensão de 
registro decorrente de inadimplência; 
6.5. Relato sobre o processo de Auditoria Externa – BDO Auditores Independentes; 
6.6. Relato sobre o Encontro COA/SUL no CAU/PR; 
6.7. Status do desenvolvimento da INTRANET do CAU/SC; 
6.8. Informações sobre o Concurso Público de empregados. 

7. Apreciação de assuntos extrapauta. 
8. Deliberações.  

 

6.1 
MATÉRIA: Relatório Administrativo Mar/2017. 
FONTE: Gerência Administrativa do CAU/SC 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 

ENCAMINHAMENTO: 
O Gerente Financeiro Filipe lembrou que o documento havia 
sido encaminhado previamente por e-mail e abriu no momento 
para questionamentos. O Gerente Financeiro Filipe apresentou 



 

o relatório e destacou as reposições dos estagiários, o aumento 
no índice de absenteísmo, lançamento do edital de patrocínio 
dos projetos resultantes do 2º Congresso Estadual de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, renovação do 
coworking de Blumenau/SC, o lançamento do pregão 
presencial para os serviços de marcenaria que resultou deserta 
a sessão, a contratação de uma nova empresa de saúde 
ocupacional dos empregados do CAU/SC, adesão à atas de 
registro de preços para aquisição de computadores e 
notebooks e por fim, o encerramento do Concurso Público para 
provimento de vagas para o quadro de empregados do CAU/SC, 
sendo homologado. O relatório administrativo do mês de 
março do ano vigente restou aprovado. Conforme item 1 da 
Deliberação CCAA nº  07/2017. 

 

6.2 
 Relatório Financeiro Mar/2017 
FONTE: Gerência Financeira do CAU/SC 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 

ENCAMINHAMENTO: 

O Gerente Financeiro Filipe expôs o relatório e comentou sobre 
os resultados contábeis, o quantitativo de empenhos emitidos, o 
detalhamento das transposições realizadas no mês, os saldos 
bancários e a representatividade da receita. Filipe comentou 
sobre o envio das Notificações Administrativas e relatou que o 
total de cartas enviadas foram de 1.079, sendo 724 para pessoas 
físicas e 355 para pessoas jurídicas, sendo que resultaram 55 
pedidos de impugnação de pessoas físicas e apenas 11 pedidos de 
impugnação de pessoas jurídicas. Filipe concluiu informando 
sobre o processo de auditoria independente contratada pelo 
CAU/BR, a BDO RCS Brazil. Após ajustes, o relatório financeiro do 
mês de março de 2017 foi aprovado por unanimidade. De acordo 
com o item 2 da Deliberação CCAA nº  07/2017. 

 

6.3 
MATÉRIA: Convite CAU/RJ - 2º Seminário técnico das CPFIs dos CAUs/UF. 
FONTE: CAU/RJ 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 
ENCAMINHAMENTO: O Gerente Financeiro Filipe apresentou a pauta do evento a ser 

promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 
Janeiro - CAU/RJ e questionou aos membros se teriam interesse 
em participar e representar o CAU/SC no seminário. Sem 
manifestação de interessados, informou-se a participação do 
Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves no primeiro dia, 18/04. 

 

6.4 
MATÉRIA: Anteprojeto de resolução que dispõe sobre o processo 

administrativo de suspensão de registro decorrente de 
inadimplência. 

FONTE: CAU/BR 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach e a Procuradora-

geral Isabel Leal Marcon Leonetti 
ENCAMINHAMENTO: O Gerente Financeiro Filipe relatou o fato de que dever anuidade 

não interrompe o registro, assim o profissional permanece ativo 
e com valores devidos pendentes, entretanto a ideia é que se 



 

estanque a cobrança. Filipe comentou que o CAU/BR enviou uma 
minuta de resolução e que solicitaram contribuições do CAU/SC. 
A Comissão entendeu que deve ser interrompido o registro do 
profissional que acumular duas anuidades inadimplentes, desde 
que o CAU/SC notifique o profissional. A Procuradora-geral 
Isabel Leal Marcon Leonetti esclareceu alguns impasses 
envolvendo o tema e que existe decisão do STJ em sentido 
contrário. Em sua opinião, alegou que deveriam aguardar a 
decisão do Supremo Tribunal Federal – STF até que a ação seja 
julgada. A Procuradora-geral Isabel expôs a Resolução nº 133 
CAU/BR, de 17 de fevereiro de 2017, que que regulamenta o 
processo administrativo de cobrança decorrente de 
inadimplência, sobre a inscrição em dívida ativa. Isabel informou 
que foi retirado o capítulo que abordava a suspensão do registro, 
com isso, elaboraram uma proposta de resolução exclusivamente 
para o tema retirado, a suspensão de registro de registro 
decorrente de inadimplência. 

 

6.5 
MATÉRIA: Relato sobre o processo de Auditoria Externa – BDO Auditores 

Independentes. 
FONTE: CAU/BR e CAU/SC 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 
ENCAMINHAMENTO: Item discutido nas considerações finais do relatório financeiro do 

mês de março de 2017 (item 6.2 da pauta). 

 

6.6 
MATÉRIA: Relato sobre o Encontro COA/SUL no CAU/PR. 
FONTE: CCAA/SC 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 
ENCAMINHAMENTO: O Gerente Financeiro Filipe relatou a sua participação, 

juntamente com o Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves e dos 
Conselheiros Ademir Luiz Bogoni e Rodrigo Kirck Rebêlo, no 
dia 23 de março, no Encontro COA/SUL, no CAU/PR. Filipe 
comentou a apresentação do auditor Norberto de Souza 
Medeiros do Tribunal Contas União – TCU que expôs sobre a 
responsabilidade do conselheiro enquanto gestor público, a 
importância da prestação de contas, destacou as modalidades 
dos contratos de serviços (termos de parceira, termo de 
convênio, os repasses à terceiros executarem atividades que 
poderiam ser do CAU/SC) e por fim, a troca de experiências 
entre os CAUs/UF. 

 

6.7 
MATÉRIA: Status do desenvolvimento da INTRANET do CAU/SC. 
FONTE: CAU/SC 
RELATOR: Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves 
ENCAMINHAMENTO: O Gerente Geral Jaime informou que estão trabalhando na versão 

teste da Intranet e apresentará a mesma em momento futuro 
oportuno.  

 

6.8 
MATÉRIA: Informações sobre o Concurso Público de empregados. 
FONTE: IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
RELATOR: Gerente Financeiro Filipe Lima Rockenbach 

http://www.ibam.org.br/


 

ENCAMINHAMENTO: Item discutido nas considerações finais do relatório 
administrativo do mês de março de 2017 (item 6.1 da pauta). 

 

7.1 
MATÉRIA: Projeto de Patrocínio Institucional Integrado (grupo PE) 
FONTE: Item extrapauta 
RELATOR: Arquiteta Fiscal Carmen Eugência Alvarez Patron 
ENCAMINHAMENTO: O Gerente Financeiro Filipe retomou a Minuta de Deliberação 

Plenária que regulamenta o Patrocínio Institucional Integrado do 
CAU/SC, assunto que foi analisado pela CCAA/SC em dezembro 
de 2016, conforme item 3 da Deliberação CCAA nº 16/2016. 
Filipe relembrou sobre o relatório e o voto fundamentado 
apresentado pelo Conselheiro Carlos Alberto Barbosa de Souza 
na 65ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC que só abordou a 
definição dos limites mínimo e máximo, entretanto restou alguns 
itens pontuais pendentes. A Arquiteta Fiscal Carmen (membro do 
grupo PE) apresentou a proposta da tabela de avaliação dos 
projetos, com os critérios, contrapartidas. Carmen questionou se 
os aspectos contidos na tabela cumprem com os objetivos de 
julgamento da CCAA/SC. A comissão continuará a estudar a 
sistematização e otimização das matrizes de avaliação do 
patrocínio institucional (art. 17 da Minuta) e posteriormente, 
submeterá à aprovação da Plenária. 

 

ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo, às dezesseis horas do dia seis 
do mês de abril de dois mil e dezessete, declarou encerrada a quarta reunião ordinária da 
Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC. 
 
 
 

 
Rodrigo Kirck Rebêlo 

Conselheiro  
Coordenador da CCAA 

 Ademir Luiz Bogoni  
Conselheiro 

Coordenador Adjunto da CCAA 
 
 
 
    

Célio Luiz Damo  
Conselheira 

Membro da CCAA 

 Filipe Lima Rockenbach  
Gerente Financeiro  
Assessor da CCAA 

    Jaqueline Freitas Vilain 
Assistente Administrativo 
     Secretária da CCAA 

 


