
 
 

SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 24/04/2020 HORÁRIO 13h30min às 17h55min 

LOCAL Sede do CAU/SC  

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario Coordenadora 13h44min 17h55min 

Rosana Silveira Membra 13h56min 17h55min 

Maurício Andre Giusti Membro 13h36min 17h30min 

 

CONVIDADOS 

Alcenira Vanderlinde 

Antonio Couto Nunes  

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia 

Justificativa Motivo Profissional  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 03ª Reunião Ordinária COAF de 2020. 

 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado 
O gerente Filipe comunica que o CAU/BR publicou duas deliberações 
Ad Referendum: nº 06 e nº 07, que serão tratadas nos itens de pauta 03 
e 04, respectivamente.  

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Relatório Administrativo e Financeiro do mês março/2020; 



 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Inicialmente o gerente Filipe apresentou o relatório Administrativo e 
Financeiro do mês de março/2020, onde houve a contratação de 02 
estagiários (lotados em Joinville e Blumenau), além da contratação da 
advogada temporária, totalizando assim 45 pessoas, sendo 36 
funcionários e 9 estagiários. Não houve treinamentos ou capacitações 
no período. Com relação a compras contratos e licitações foram duas 
dispensas de licitação e um pregão eletrônico. Para finalizar o gerente 
Filipe apresentou os resultados da gestão financeira do mês, com 
disponibilidade (caixa) de R$ 183.277,79, o que representou 2,22% de 
déficit de arrecadação em comparação à média histórica.  

 

2 
Acompanhamento da Prestação de Contas e Relatório integrado de 
gestão TCU 2019; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 O Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach informa 
que houve prorrogação de 2 meses para prestação de contas, 
entretanto o CAU/SC já enviou quarta-feira (22/04/2020) para 
apreciação do CAU/BR e tem prazo até julho para envio ao TCU.  

 

3 
Análise da frustração de arrecadação e Contingenciamento 
Orçamentário 2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Inicialmente foi apresentado a planilha de cenários de 
contingenciamento, onde o cenário 01 apresenta queda de 15% de 
arrecadações de RRT, o cenário 02 apresenta queda de 40% de 
arrecadações em RRT e o cenário 03 apresenta 70% de queda nas 
arrecadações de RRT. Após análises dos gestores ficou decidido usar 
como base para o contingenciamento o cenário 02, que apresenta 
várias medidas de redução de custos. Em seguida foi apresentado a 
Deliberação Plenária Ad Referendum nº 06 do CAU/BR, onde consta a 
proposta de Contingenciamento do mesmo. Como encaminhamento a 
comissão elaborou uma proposta de redução de 15,43% de gastos do 
total da receita.   

  

4 
Deliberações sobre instituição de serviços em Home Office e 
reuniões à distância; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia 

Encaminhamento 

 O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 
apresentou a Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 07 e conforme 
deliberação nº 27/2020 desta comissão, ficou encaminhado para 
garantir que as reuniões virtuais do CAU/SC tenham duração máxima 
de 4 horas, prorrogáveis por no máximo 40 minutos. 

 
 

5 
Deliberação sobre MP 936/20: Redução de jornada e suspensão do 
contrato de trabalho; 



 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Por tratar-se de matéria não habitual faz-se necessário a interpretação 
da MP 936/20 pelo  jurídico do CAU, verificando a possibilidade do CAU 
se ajustar caso seja necessário aplicar esta medida dentro da situação 
da pandemia. 

 

6 
Encaminhamento ao CAU/BR de proposta para redução do valor de 
RRT em 50%; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Será elaborado uma proposta de projeto, para provocar o CAU/BR na 
realização de uma campanha de redução de 50% do valor de RRT e de 
investir o valor total da quantidade de RRTs emitidos, em campanhas 
de combate ao coronavírus, esse valor será retirado de recursos do 
superávit de exercícios anteriores do CAU/SC. O objetivo desta 
proposta é incentivar a emissão de RRT nesse período de diminuição 
de receita.  

 

7 Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 04/2019; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

A gerente geral Alcenira Vanderlinde informa que todos os processos 
selecionados foram digitalizados e será agendado reunião com a 
comissão de seleção. Havendo necessidade os prazos dos projetos 
poderão ser prorrogados.  

 

8 
Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança, 
Análise dos pedidos de Revisão de Cobrança e atualização da 
inscrição em Dívida Ativa; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Inicialmente, foi deliberado por manter o diligenciamento feito para a 
CEP dos processos 338/2017 e 1094/2019 para posterior análise, 
mesmo considerando a prescrição destes, visto que a data da 
interrupção do registro está diretamente relacionada com a anuidade 
devida e, por conseguinte, com o processo de cobrança. Posteriormente 
foi analisado o Protocolo de Solicitação de revisão de Cobrança de 
Pessoa Física nº 1060219/2020, conforme deliberação 26/2020.  

 

9 
Análise dos pedidos de Ressarcimento não cobertos pela 
Resolução 152 do CAU/BR; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro 

Encaminhamento Será analisado na próxima reunião.  

 

10 
Atualizações e análise das solicitações da CTP e 
encaminhamentos; 



 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Geral Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento 

 A Gerente Geral Alcenira Vanderlinde informa que está agendado para 
a próxima segunda-feira (27/04/2020) as 15:00 hrs reunião online com 
a equipe técnica responsável, para continuidade do processo de 
solicitação de cessão de uso do imóvel pleiteado pelo CAU/SC. Será 
enviado convite à Conselheira Silvya (Coordenadora da COAF) e à 
Conselheira Rosana (que coordenou o trabalho da CTP). 

 

11 
Anteprojeto de regulamentação sobre os processos de intervenção 
do CAU/BR nos CAU/UF. 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento Será analisado na próxima reunião. 

 
 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD 

nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020. 
 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
 
 


