
 
 

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 09/03/2021 HORÁRIO 09h00min às 12h00min 

LOCAL Virtual via Zoom 

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Francisco Ricardo Klein Coordenador 09h25min 12h00min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 09h05min 12h00min 

Valesca Menezes Marques Membra  09h29min 12h00min 

 

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 Não houve 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Proposta de Instrução de Trabalho para cobrança de falecidos e 
herdeiros; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 



 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Inicialmente o gerente administrativo e financeiro Filipe Lima 
Rockembach apresentou a proposta de instrução de trabalho referente 
a cobrança aos herdeiros de profissionais falecidos (Instrução de 
Trabalho 01/2021) que foi aprovada sem ressalvas pelos conselheiros 
Francisco Ricardo Klein e Valesca Menezes Marques. A conselheira 
Silvya Helena Caprario encontrava-se ausente no momento da votação.  

 

2 
Análise do Anteprojeto de Resolução do CAU/BR que versa sobre 
o pagamento de diárias e deslocamentos, e levantamento 
comparativo da aplicabilidade pelos CAU/UF; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe inicia a pauta relatando que o prazo para manifestação 
ao CAU/BR sobre o anteprojeto de resolução que versa sobre o 
pagamento de diárias e deslocamentos já se encerrou, entretanto, este 
item ainda não foi julgado pelo CAU/BR, podendo a comissão ainda se 
manifestar, caso haja interesse. Em seguida, apresentou a tabela de 
comparação de valores pagos a diárias e deslocamentos do CAU/BR 
(atual), CAU/BR (Anteprojeto), CAU/SC, CAU/RS, CAU/PR, CAU/SP e 
CAU/MG. O conselheiro Francisco destaca a necessidade de 
desburocratização e, de maneira semelhante, a conselheira Silvya 
enfatiza a importância de simplificar os procedimentos e propõe assim 
a flexibilização da prestação de contas.  A conselheira Valesca relata 
que seria interessante enviar a manifestação de aprovação da proposta 
do anteprojeto ao CAU/BR e recomenda que o CAU/SC siga esta 
proposta, realizando as adaptações necessárias para a realidade de 
Santa Catarina. Por fim, a conselheira Silvya propõe que seja deliberado 
pela flexibilização da prestação de contas de diárias e indenização por 
participação e representação e que esta seja encaminhada para análise 
do Conselho diretor, destaca que essa proposta já foi analisada e 
aprovada duas vezes pela COAF anteriormente. Dessa forma, foi 
aprovada a Deliberação nº 08/2021 pelos conselheiros Francisco 
Ricardo Klein e Silvya Helena Caprario e um voto contrário da 
conselheira Valesca Menezes Marques que ressalta que gostaria de 
analisar o parecer técnico jurídico que se manifestou oposto a essa 
posição da COAF nas outras vezes em que foi apresentado esta 
proposta, bem como a sugestão da contabilidade pública sobre essa 
simplificação da prestação de contas e do Ministério Público de Contas 
da União, visando, assim, precaver o conselho de futuros riscos.   

 

3 
Planejamento de ações definição de tema e cronograma do projeto 
da COAF 2021 de Patrocínio Institucional. 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Assistente administrativa Laraue Pommerening 

Encaminhamento  Será analisado na próxima reunião ordinária da COAF.  
 
 

 
 



 
Esta Súmula foi aprovada na 03ª reunião ordinária da COAF-CAU/SC de 29/03/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario, Valesca Menezes Marques e 
Francisco Ricardo Klein. 
 
 
 

____________________________ 
Laraue Pommerening 

Assistente Administrativa  
Secretária 

 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  
 
 

 
 

__________________________________________ 
Larissa Milioli 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
 
 
 
 
  
                        
 


