
 
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 25/01/2021 HORÁRIO 13h30min às 18h00min 

LOCAL Virtual via Zoom 

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Francisco Ricardo Klein Coordenador 13h30min 18h00min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13h30min 18h00min 

Valesca Menezes Marques Membra  13h45min 18h00min 

 

CONVIDADOS 

  

 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Não houve 

Justificativa Não houve  

 
 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula. 

 

Encaminhamento Não houve. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado 

 O conselheiro Francisco relatou sobre a visita que fez a sede do 
CAU/SC, agradecendo sobre a oportunidade e falou sobre a 
necessidade de reorganização no ambiente de trabalho para o retorno 
de trabalhos presenciais.   

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 COAF – Competências, evolução e desafios futuros; 



 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 O gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach inicia 
apresentando o artigo 96 do regimento interno, que dispõe sobre as 
competências da COAF e em seguida apresentou a estrutura 
organizacional do CAU/SC. 
 Posteriormente a conselheira Silvya solicitou que sejam anexados na 
intranet os documentos que serão analisados em reunião e a 
conselheira Valesca solicitou o conhecimento imediato das situações 
que são de competência da COAF analisar, não acumulando assim, 
para passar as informações uma vez ao mês.  

 

2 Planejamento de ações e projetos para gestão 2021-2023; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe relatou sobre o projeto da COAF dos anos anteriores 
de patrocínio institucional, para fomentar a arquitetura em Santa 
Catarina e em seguida apresentou a Programação do Plano de Ação e 
orçamento para o exercício de 2021, tendo disponibilidade de R$ 
50.000,00 para projetos desta comissão. A conselheira Silvya expôs que 
o planejamento deve ser melhor trabalhado e solicitou que seja 
retomado na próxima reunião, para que assim, os conselheiros 
consigam tomar melhor conhecimento dos tipos de projeto possíveis.  
Será encaminhado a planilha do plano de ação e orçamento para os 
membros da COAF.  

 

3 
Resumo e principais fatos Administrativos e Financeiros da 
transição 2020/2021; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O Conselheiro Francisco solicitou informações sobre a aquisição da 
sede própria do CAU/SC, a conselheira Silvya explicou sobre as últimas 
ações tomadas pela CTP e os andamentos na COAF da intenção de 
cessão de uso de um imóvel no centro de Florianópolis.  
Em seguida o Gerente Filipe destacou alguns pontos, como fatos 
relevantes:  

 Intranet: Acesso dos novos conselheiros será efetuado em 
breve. 

 O ano de 2020 está em processo de fechamento contábil. 

 Trabalho na modalidade de home office, aprovado até final de 
fevereiro, não sendo possível prestar duas atividades: coleta 
biométrica e foto, e fiscalização in loco.  

  

4 Análise e encaminhamentos da Resolução CAU/BR 193/2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  

Encaminhamento 

 O Gerente Filipe inicia essa pauta apresentando a proposta de 
deliberação para solicitar ao CAU/BR os esclarecimentos e adequações 
de alguns pontos da resolução nº 193, como a inserção de um evento 
para isenção por tempo indeterminado para doenças graves incuráveis, 



 

esclarecimentos sobre a aplicação do desconto de 30% previsto no art. 
6º, III, alínea a, para os profissionais que completam 02 anos de formado 
no exercício vigente, entre outros pontos julgados relevantes. A 
conselheira Valesca registra que entendeu a deliberação proposta e 
expõe que são adequações e esclarecimentos já estudados pela equipe 
interna do CAU/SC e que são pontos relevantes para levar ao CAU/BR. 
A conselheira Silvya e o conselheiro Francisco solicitam que este 
assunto seja discutido novamente em reunião extraordinária que 
acontecerá no dia 02/02/2021, para melhor entendimento da 
deliberação proposta.  

 
 

5 Revisão da Portaria Normativa de cobrança 01/2017 -CAU/SC   

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC. 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento  Esta pauta será retomada na próxima reunião ordinária.  

 

6 
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 Assistente Administrativa Laraue Pommerening 

Encaminhamento 
Conforme deliberação 01/2021, esta pauta será analisada em reunião 
extraordinária que acontecerá dia 02 de fevereiro de 2021.  

 

7 
Discussão e análise de Portaria normativa de Diárias do 02/2019 
CAU/SC e Anteprojeto do CAU/BR; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
Conforme deliberação 01/2021, esta pauta será analisada em reunião 
extraordinária que acontecerá dia 02 de fevereiro de 2021. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 Alteração do calendário de reuniões da COAF 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Após discussão, os conselheiros optaram por permanecer as datas de 
reuniões conforme calendário aprovado em plenário (Deliberação 
Plenária nº 583) alterando apenas o período da reunião para o matutino, 
com início às 09:00 e termino previsto para as 13:00.  

 

  



 

Esta Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia 
01/03/2021, com os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, 
Valesca Menezes Marques e Francisco Ricardo Klein. 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.  
 
 
 
__________________________________ 

Larissa Milioli 
Assessora Especial da Presidência 

 
 
__________________________________ 

Laraue Pommerening 
Secretária da COAF 

                        
 


