
 
SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 

 

DATA 26/06/2020 HORÁRIO 13h00min às 17h25min 

LOCAL Sede do CAU/SC  

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario Coordenadora 13h00min 17h25min 

Rosana Silveira Membra 13h10min 17h25min 

Maurício Andre Giusti  13h00min 17h25min 

 

CONVIDADOS 

Antonio Couto Nunes  

Melina Valença Marcondes 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia 

Justificativa Motivo Profissional  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 05ª Reunião Ordinária da COAF de 2020 e 
 02ª reunião extraordinária da COAF 

 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado 

 Primeiramente o gerente administrativo e financeiro Filipe Lima 
Rockenbach informa que em 20/06/2020 o STF aprovou a 
constitucionalidade referente ao pagamento de honorários 
advocatícios para advogados públicos. Será pautado o assunto 
na próxima reunião.  

 Com relação a prestação de contas, dois conselheiros 
solicitaram prorrogação do prazo. Em seguida, os conselheiros 
debateram sobre a forma de prestação de contas e ficou 



encaminhado que pela pauta desta reunião já estar longa, será 
adicionado na pauta da próxima reunião. 

 Por fim, foi informado o desligamento do Analista de compras, 
contratos e licitações: Lothar Matheus Jacobsen. 

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Relatório Administrativo e Financeiro do mês maio/2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach iniciou 
expondo o relatório Administrativo e financeiro do mês de maio, que 
apresentou o desligamento de 01 estagiário por término de contrato e 
um índice de absenteísmo de 4,98 decorrente de atestados médicos. 
Com relação a gestão de compras, contratos e licitação, no período 
houve, 01 dispensa de licitação, 02 aditivos e 01 contrato. Na parte de 
parcerias foi exposto que os projetos estão sendo cadastrados em um 
sistema desenvolvido pelo CAU/SC em substituição aos projetos físicos. 
Com relação a arrecadação, o mês de maio apresentou queda de 
41,53% se comparado ao mesmo mês do ano passado e uma queda de 
14,69% em relação a evolução do ano anterior. Por fim, foi apresentado 
que a arrecadação possui tendência de recuperação do cenário de 
arrecadação.  

 

2 Análise das informações contábeis do 1º trimestre de 2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
Foi apresentado o parecer da SEECON, do 1º trimestre de 2020 e em 
seguida os comparativos de despesa liquidas. Não houve nenhuma 
objeção.  

 

3 Acompanhamento e análise da frustração de arrecadação 2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe apresentou as informações de receita de 01/06/2020 a 
26/06/2020, que em comparação ao ano passado, o mês vem 
apresentando queda de 33,20% em relação as anuidades e queda de 
2,22% em relação a RRT’s.  

  

4 
Acompanhamento da Prestação de Contas e Relatório integrado de 
gestão TCU 2019; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Analista administrativo e financeiro Fillipe Maia 

Encaminhamento 
 Foi efetuada em maio a entrega da versão final do Relatório de Gestão 
Integrado do TCU referente ao período de 2019 ao Conselho Federal. 

 
 

5 
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 

Inicialmente foi apresentado a análise da aplicação da medida provisória 
936/2020 elaborada pelo jurídico do CAU/SC que como conclusão 
afigura-se ilegal para autarquias federais. A conselheira Silvya destaca 
que foi solicitada essa análise em um momento de grandes frustações 
de arrecadações, momento incerto em que poderia ser necessário o uso 
dessa medida para não haver outras mais radicais. Entretanto destaca 
que no momento não vê mais necessidade.    

 

6 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 comissão de seleção se reuniu este mês, onde foram feitos novos 
diligenciamentos e segue na fase de aprovação dos planos de trabalho. 

 

7 
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 

Após apresentação do Anteprojeto de regulamentação sobre os 
processos de intervenção do CAU/BR nos CAU/UF os conselheiros se 
manifestaram contrários à proposta. Será buscado embasamentos para 
deliberar na próxima reunião.   

 

8 
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 

Foi apresentado o processo de cessão de uso de imóvel solicitado pelo 
CAU/SC, nº 00017749/2019, que está cadastrado no Portal Externo 
SGPe. Será verificado com a Gerente Geral Alcenira Vanderlinde novas 
informações sobre o andamento do processo.  

 

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

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Geral Alcenira Vanderlinde 

Encaminhamento  Pedido arquivado  

 

10 
Desenvolvimento do Projeto de incentivo à emissão de RRTs, 
descontos, interiores e outros encaminhamentos; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
 Assessor da presidência Antônio Couto Nunes, fala sobre a prioridade 
da campanha para divulgação da importância de RRT’s. Será alinhado 
junto com a CEP os próximos encaminhamentos.  

 



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 

Foram analisados os protocolos 1052777/2020, 1095342/2020, 
1095314/2020, 1098770/2020 e 1101294.2020 e aprovados conforme 
deliberações 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020 e 38/2020 
respectivamente.  

 

12 
Análise da deliberação nº 52 da CEP, de maio de 2020 sobre 
‘Análise de RRTs extemporâneos após entrada em vigor da 
Resolução CAU/BR nº184; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente administrativo e financeiro Filipe Rockenbach apresentou a 
deliberação 52/2020 da CEP – CAU/SC que indicou à Comissão de 
Organização, Administração e Finanças para efetuar o ressarcimento 
de multa de RRT extemporâneo indevidamente paga após a vigência 
da Resolução CAU/BR nº184 e por despreparo do SICCAU. Os 
conselheiros estão de acordo com a deliberação.  

 

13 
Manifestação de interesse de participação no III Seminário das 
Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UFs e BR; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
Manifestaram interesse para participação neste evento a coordenadora 
da comissão, Silvya, bem como os membros, Rosana e Mauricio, além 
dos assessores Filipe e Laraue.   

 
 

Extra Pauta 

 

01 
Prorrogação de Contrato de Trabalho Temporário de Arquiteto e 
Urbanista em substituição da GERTEC; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 O Gerente Filipe informou do provável não retorno da Empregada 
Franciani da licença maternidade e que vai encerrar o contrato de 
trabalho da substituta. A gerente técnica interina Melina Valença 
Marcondes, foi convidada para esclarecer e explicar sobre a demanda 
do setor e o impacto de uma profissional a menos no quadro, que como 
consequência seria necessário aumentar os prazos, o que interferiria na 
qualidade do atendimento. A comissão levando em consideração a 
situação econômica atual, e possibilidade de rever os fluxos e 
responsabilidades da equipe decidiu por não prorrogar o contrato 
temporário de arquiteto e urbanista temporário. Entretanto será o 
analisado o andamento do setor e havendo necessidade, poderá ser 
realizada uma nova contratação temporária em momento oportuno.  



Esta Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia 
24/07/2020, com os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario,  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
Laraue Pommerening 

Secretária

Laraue Pommerening (Jul 29, 2020 15:02 ADT)
Laraue Pommerening
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