
 
 

SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 22/05/2020 HORÁRIO 09h00min às 13h00min 

LOCAL Sede do CAU/SC  

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Yve Sarkis da Costa 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario Coordenadora 09:02 13:00 

Rosana Silveira Membra 09:06 13:00 

Maurício Giusti  Membro 09:06 13:00 

 

CONVIDADOS 

Melina Marcondes.  

 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia 

Justificativa Motivo Profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 04ª Reunião Ordinária COAF de 2020. 
Leitura e aprovação da Súmula da 01ª Reunião Extraordinária COAF de 2020. 

 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado  

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Relatório Administrativo e Financeiro do mês abril/2020 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 



 

Encaminhamento 
 Apresentação do Gerente Financeiro do relatório com os aspectos mais 
relevantes ocorridos no mês de abril e maio.  

 

2 Acompanhamento e análise da frustração de arrecadação 2020 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
Apresentação do Gerente Financeiro do comparativo de receita com a 
queda de arrecadação percebida no período. 

 

3 
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 
 Gerente atualiza o status da prestação de contas do TCU 2019, futura 
mudança de formato e novos prazos estabelecidos. 

  

4 
Atualizações e análise das solicitações da CTP e 
encaminhamentos 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  

Encaminhamento 

 Conselheira Rosana compartilhou as informações de sua última 
reunião com a Casa Civil. Ficou determinado que o CAU providencie um 
termo de compromisso com o Estado para que o Conselho possa 
desenvolver um levantamento técnico estrutural e físico do Edifício para 
uma futura assinatura de um termo de sessão de uso.  

 
 

5 
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 Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 A solicitação do profissional Ricardo Fonseca, da forma como foi 
apresentada não atende a resolução e desta maneira não pode ser 
deferida. Serão solicitadas mais informações sobre essa solicitação de 

ressarcimento ao profissional e arquivada a solicitação nº18253.  
Para tratar a solicitação de ressarcimento nº 17764 do profissional 
André Gasparetto foi convidada a gerente Melina Marcondes para dar 
maiores esclarecimentos sobre o caso. Após análise foi decidido o 
deferimento da solicitação devido a constatação de que o sistema 
apresenta fragilidade no momento do preenchimento, permitindo 
equívocos.  

 

6 Encaminhamentos sobre parecer jurídico CAU/SC sobre MP 936/20 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento Discussão ficou de ser retomada futuramente. 

 

7 
Encaminhamento 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 

Por ser uma pauta de sugestão da conselheira Silvya, ela mesma 
explanou os motivos para esta proposta ser debatida. A conselheira 
pediu para ouvir a palavra e sugestões dos outros integrantes da COAF 
com o intuito de apresentar uma proposta ao CD. Ficou decidido a 
elaboração de um estudo de impactos sobre este projeto no sentido de 
que as RRTs recebam o desconto de 50% pelos próximos 3 meses e 
quanto deixaria de ser arrecado nesse período, a ideia é que esta 
“perda” seja complementada com o superávit de exercícios anteriores. 
Também foi solicitado um estudo de quantidade média de emissão de 
RRT’s por profissional por ano para que na sequência possa 
desenvolver uma proposta de escalonamento no custo das anuidades.  

  

 

8 Proposta de incentivo para RRT de interiores 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Será tratado conjuntamente com o item 7. Conselheira Silvya informou 
que há outro CAU com essa forma de incentivo que gerou bons 
resultados.  Solicitou que fossem buscadas mais informações sobre o 
projeto de incentivo de RRT de interiores de outros CAU’s e solicitou um 
estudo da possibilidade de fornecer o atestado de acervo técnico sem 
custo para as RRTs de interiores, verificando com gerência técnica 
quais as etapas de solicitar esse acervo.  

 

9 
Anteprojeto de regulamentação sobre os processos de intervenção 
do CAU/BR nos CAU/UF 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Geral Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento 

Gerente financeiro apresentou deliberação da COA e a forma como o 
CAU/BR poderia interferir nos CAU’s UF em busca da unificação dos 
processos, dando ciência a comissão. A Conselheira Silvya solicitou que 
o material fosse anexado à intranet para uma análise mais aprofundada. 

 

10 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 
 Gerente Filipe fez os informes referente a esta chamada pública, 
atualizando sobres as atualizações de cronograma e próximas etapas. 

 
 

 

11 
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 
 O gerente apresentou as solicitações que chegaram para análise e 
deram os encaminhamentos conforme as deliberações 29/2020, 
30/2020 e 31/2020.  



 

 
 
 

12 
Atualização da Portaria Normativa Nº 005 de 03 de abril de 2017 
(contrato de trabalho) 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Conforme orientação do jurídico do CAU/SC foi solicitado para 
apreciação da COAF adequações no contrato de trabalho por prazo 
determinado por regime de experiência, sendo que o gerente repassou 
todos os apontamentos efetuados pela ASJUR. Os conselheiros 
aprovaram o novo modelo de contrato de trabalho.  

  
                        
Esta Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia 26/06/2020, 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, Rosana Silveira e Maurício 
Andre Giusti. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho 
de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
 
__________________________________ 

Antônio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

__________________________________ 
Yve Sarkis da Costa 
Secretária da COAF 

 
 
 


