
 

1-2 
 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC 
 

DATA 01/02/2022 HORÁRIO 13:30 as 15:40  

LOCAL Reunião virtual - Presencial 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Maurício Andre Giusti  Coordenador 13:30 15:40 

Carla Cintia Back Conselheira 14:14 15:40 

Silvya Helena Caprario Conselheira 13:46 16:40 

  

ASSESSORIA Filipe Lima Rockenbach – Gerente Administrativo e Financeiro 
Vinícius Bastos – Assistente Administrativo 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado 

 O Gerente Administrativo e Financeiro, Filipe Lima Rockenbach, 
sugeriu a inclusão de um assunto extra pauta em relação a um caso de 
requerimento de revisão de cobrança. O Coordenador, Maurício Andre 
Giusti, e as Conselheiras, Carla Cintia Back e Silvya Helena Caprario 
foram de acordo com a inclusão. 

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 
Continuidade da Construção e Desenvolvimento do Patrocínio 
Institucional CAU/SC 2022 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

O Coordenador, Maurício Andre Giusti, e a Conselheira, Silvya Helena 
Caprario, solicitaram que os itens 6.2 e 8.2 do Edital fossem mantidos e 
o item 6.5 fosse removido. Com relação aos itens 8.1, 10.1, o 
Coordenador, Maurício Andre Giusti, e a Conselheira, Silvya Helena 
Caprario, recomendaram as seguintes alterações: 8.1: alterar a data de 
execução para 30 de setembro de 2022; 10.1: alterar a data de inscrição 
para dia 10 de março a 11 de abril de 2022, sendo que será no dia 7 de 
março a aprovação deste edital pelo Conselho Diretor. A Conselheira, 
Carla Cintia Back, em relação ao item 11, sugeriu que fosse dividido o 
valor da cota, a fim de possibilitar a participação de mais representantes. 
A Conselheira, Silvya Helena Caprario, argumentou que a cota única 
deveria ser mantida, por causa do valor estipulado para o projeto ser 
alto. O Coordenador, Maurício Andre Giusti, seguiu o entendimento da 
Conselheira, Silvya Helena Caprario, e optou por manter a cota única já 
definida nos estudos realizados e aprovados pela comissão ao ano 
anterior. Em se tratando do item 12, incisos IX, X, XI, XII, XIII, o 
Coordenador, Maurício Andre Giusti, e a Conselheira, Carla Cintia Back, 
solicitaram que fossem movidos do item contrapartidas para o item 
exigências e que fossem incluídas as seguintes redações no item XIX: 
fornecimento de cópias do material produzido, no caso de ser material 
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impresso; e no item XX: disponibilizar direito de uso e divulgação do 
material produzido por tempo indeterminado. Ademais, o Coordenador, 
Maurício Andre Giusti, e a Conselheira, Carla Cintia Back, optaram por 
manter os itens 13 e 14 no Edital e sugeriram a inclusão do inciso VII ao 
15.2, com a seguinte redação: apresentar relatório parcial da execução 
de projeto 60 dias após a assinatura do termo de fomento, conforme o 
plano de trabalho aprovado; Por fim, alterou-se o cronograma do Edital 
a pedido do Coordenador, Maurício Andre Giusti, e das Conselheiras, 
Silvya Helena Caprario e Carla Cintia Back. 

 

2 
Análise dos Processos Administrativos de Competência da COAF 
(Protocolos de Revisão, Cobrança, Ressarcimentos) 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

O Gerente Administrativo e Financeiro, Filipe Lima Rockenbach, 
apresentou o requerimento de revisão de cobrança da profissional, 
Liliani Zunino Duarte, acerca do processo administrativo de cobrança nº 
1425505/2021. Foi demonstrado que já havia decisão favorável 
expedida pelo Conselheiro, Rodrigo Kirck Rebêlo, em 06/04/2017, 
exposta no Relatório e Voto indicado na 1ª Súmula da Reunião 
Extraordinária da Comissão Ordinária de Contas e Atos Administrativos 
(CCAA), de modo que, naquela época, entendeu-se que o pedido de 
isenção apresentado pela profissional era válido e deveria retroagir à 
data do laudo médico apresentado. O Coordenador, Maurício Andre 
Giusti, e a Conselheira, Silvya Helena Caprario, votaram por manter o 
entendimento proposto no Relatório e Voto da CCAA em 2017 e 
solicitaram que se realizasse o encaminhamento da proposta de 
deliberação de interrupção do registro retroativo à data do laudo médico 
para a CEP. Após a Deliberação ter sido aprovada, foi apresentada à 
Conselheira Carla, que se posicionou favorável ao entendimento 
exposto. 

 
 

 
Esta Súmula foi aprovada na 2ª reunião ordinária da COAF-CAU/SC de 21/02/2022, com os 
votos favoráveis dos conselheiros Maurício Andre Giusti e Silvya Helena Caprario. 
 
 

____________________________ 
Vinícius Bastos 

Assistente Administrativo  
Secretário 

 
 
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.  

 
 
 

________________________________________ 
Pery Segala  

Assessor da Presidência do CAU/SC 


