
 
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 02/02/2021 HORÁRIO 13h30min às 16h30min 

LOCAL Virtual via Zoom 

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Francisco Ricardo Klein Coordenador 13h30min 16h08min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13h30min 16h08min 

Valesca Menezes Marques Membra  13h30min 14h45min 

 

CONVIDADOS 

 Jaime Teixeira Chaves  

 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Não houve 

Justificativa Não houve  

 
 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula. 

 

Encaminhamento Não houve. 

 

Comunicação 
 

Responsável Conselheira Valesca Menezes Marques 

Comunicado 
 A conselheira Valesca comunica que terá que se ausentar antes do 
término da reunião por motivos profissionais. 

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Elaboração de uma consulta sobre a aplicação da 
resolução nº 193 ao CAU/BR; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 



 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Inicialmente o gerente Filipe apresenta a proposta de deliberação 
sugerida pela equipe interna do CAU/SC em que solicita 
esclarecimentos sobre a resolução nº 193. Em seguida o conselheiro 
Francisco expõe suas dúvidas, principalmente em relação ao item IX da 
deliberação. O gerente Filipe explica sobre os principais pontos 
destacados pelo conselheiro e enfatiza que a deliberação é apenas para 
solicitar esclarecimentos ao CAU/BR sobre a resolução nº 193.  
Como encaminhamento o coordenador da comissão solicita suspensão 
do ponto de pauta para análise na próxima reunião, para assim ser 
apresentada algumas informações solicitadas:  

 Como é o contrato de trabalho de nossos advogados 
concursados; 

 Como é a fórmula matemática dessa cobrança (anuidade + 
multa + juros + mora + taxas + sucumbência – CAU/DF e ou 
refis); 

 Parcelamento.  

 

2 
Comunicação prévia sobre o pagamento de anuidades 
do exercício vigente; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Após apresentado pelo Gerente Filipe a necessidade de comunicação 
prévia sobre o pagamento de anuidades do exercício vigente, a 
conselheira Valesca relata que essa comunicação adequada será vista 
como um lembrete e não de forma ofensiva. O conselheiro Francisco 
enfatiza a oportunidade para divulgação de descontos disponíveis para 
arquitetos e pessoas jurídicas. A conselheira Silvya de maneira 
semelhante reforça a importância de se redigir um texto conveniente e 
de forma individual. Por consenso os conselheiros aprovam a 
Deliberação nº 02/2021.   

 

3 
Revisão e Análise dos Processos Administrativos de 
Cobrança; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Assistente administrativa Laraue Pommerening 

Encaminhamento 

Após análise do protocolo nº 1207530/2020 foi arquivado o processo 
administrativo de cobrança nº 208/2017 por adimplemento integral dos 
valores devidos, conforme Deliberação 03/2021.   
Em seguida foi apresentado o protocolo nº 1211093/2020 e após análise 
do caso foi arquivado o processo administrativo de cobrança nº 
281/2017 por falecimento do requerido, conforme Deliberação nº 
04/2021.  
Como encaminhamento será formulado uma deliberação para adequar 
quais atividades serão desenvolvidas antes de se efetuar a cobrança de 
espolio/herdeiros de profissionais falecidos. Esta deliberação será 
apresentada na próxima reunião da comissão.  

  

4 
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 

Inicialmente a conselheira Silvya introduz o assunto com as dificuldades 
enfrentadas com a portaria de diárias vigente do CAU/SC. O gerente 
administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach expõe a importância 
de uma análise conjunta, discutindo ponto a ponto, da proposta de 
anteprojeto do CAU/BR. Em seguida o conselheiro Francisco solicita 
uma tabela de comparação dos valores pagos referente a diárias do 
CAU/RS, CAU/PR, CAU/SP com os valores pagos pelo CAU/SC. 
Posteriormente o gerente geral Jaime Teixeira Chaves relata que o 
principal ponto de pauta é analisar a proposta do CAU/BR que solicitou 
sugestão de outros CAU/UFs.  
Como encaminhamento será aguardado o retorno das informações 
solicitadas.  

 
 

 
 

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 

                        
 


