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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF-CAU/SC 

DATA 25/04/2022 HORÁRIO 13:30 as 17:30  

LOCAL Reunião virtual - Presencial 

 

Participantes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Maurício Andre Giusti  Coordenador 13:34 16:35 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13:30 16:25 

Valesca Menezes Marques Membro 13:49 16:35 

  

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

 

Convidados Olavo Coelho Arantes – Analista Administrativo e Financeiro 
Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária. 

 

Encaminhamento 

Aprovada pelos conselheiros, Maurício Andre Giusti e Silvya Helena 
Caprario. A conselheira, Valesca Menezes Marques, absteve-se da 
votação, por não estar presente na 3ª Reunião Ordinária. Assim, a 
súmula deverá ser encaminhada para publicação no Portal da 
Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado 

O gerente administrativo e financeiro, Filipe Lima Rockenbach, 
apresentou, para conhecimento da COAF-CAU/SC, o ofício, nº 14/2022, 
encaminhado pela Presidência, e que trata do Ciclo de Oficinas de 
Ideias. Os conselheiros, Maurício Andre Giusti, Silvya Helena Caprario 
e Valesca Menezes Marques, informaram que não poderão participar do 
evento. A conselheira, Valesca Menezes Marques, sugeriu o 
encaminhamento do convite à sua suplente, Carla Cintia Back, por 
motivo de residir próximo ao evento. Todo os conselheiros acordaram 
com o encaminhamento. Em relação ao assunto da contribuição da 
carta aos candidatos, os conselheiros acordaram em tratar em assunto 
extrapauta. 

 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

1 Ações de Cobrança 

Fonte Gerência administrativa e financeira 

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

O coordenador, Maurício Andre Giusti, propôs uma campanha de 
incentivo à informação aos profissionais e empresas acerca dos 
procedimentos a serem realizados para realização da interrupção e 
cancelamento do registro, a fim de evitar o prolongamento da dívida 
perante o CAU/SC e possibilitar a diminuição da inadimplência. A 
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conselheira, Valesca Menezes Marques, argumentou que a Comissão 
Ordinária de Ensino e Formação (CEF) e Comissão Ordinária de 
Exercício Profissional (CEP) poderiam participar da campanha, para 
reforçar, preventivamente, a orientação às universidades, escolas de 
arquitetura e urbanismo e aos profissionais e empresas antes da 
efetivação do registro profissional. O coordenador, Maurício Andre 
Giusti, sugeriu desenvolver um banner informativo no site do CAU/SC, 
a fim de informar os profissionais e empresas acerca dos procedimentos 
necessários para evitar o prolongamento dos débitos, bem como, 
informá-los sobre as formas de parcelamento de vigentes. Todos os 
conselheiros acordaram com o encaminhamento. 

 
 

2 
Acompanhamento e resultados dos editais de patrocínio 2021 e 
2022 (Projetos da COAF) 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

Os conselheiros foram informados acerca do andamento do projeto de 
patrocínio de 2021 pelo Analista Administrativo e Financeiro, Olavo 
Coelho Arantes. Informou ainda que, para o Edital 2022, a seleção dos 
projetos foi realizada no dia 19/04/2022 e que o fim do prazo para o 
recurso se deu em 25/04/2022. O Secretário dos Órgãos Colegiados, 
Jaime Teixeira Chaves, ressaltou a questão da impossibilidade legal de 
se realizar projetos para pessoas físicas, pois a legislação vigente 
prevê, apenas, que os projetos sejam destinados a entidades sem fins 
lucrativos. Não houve encaminhamentos. 

 

3 Congresso Itinerante CAUSC/2022 

Fonte Gerência administrativa e financeira 

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 
Os conselheiros foram informados acerca do andamento Congresso 
Itinerante CAUSC/2022. Não houve encaminhamentos. 

 

4 Acompanhamento Orçamentário Anual 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

O gerente administrativo e financeiro, Filipe Lima Rockenbach, alertou 
que a retomada dos eventos presenciais gerou um aumento nos gastos 
previstos para a execução orçamentária e que, em virtude disso, será 
necessário avaliar a situação na próxima Reprogramação 
Orçamentária. Sobretudo, em se tratando dos auxílios indenizatórios 
(diárias e passagens). A conselheira, Valesca Menezes Marques, 
defendeu a realização das reuniões virtuais, tendo em vista que não 
requer deslocamento do conselheiro até o CAU/SC, não há desgaste 
físico, há uma série de recursos que são disponibilizados pelo corpo 
técnico do Conselho, é mais produtivo e mais econômico. O 
coordenador, Maurício Andre Giusti, pontou que há que se ter um 
equilíbrio entre as reuniões virtuais e presenciais. Indicou que há 
redução do foco nas reuniões virtuais, por conta de outras tarefas, e que 
isso provoca prejuízo na produção. Ainda, salientou que as reuniões 
presenciais possibilitam maior dinamismo nas interações, o que facilita 
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a comunicação. A conselheira, Silvya Helena Caprario, ratificou o ponto 
apresentado pelo coordenador, ao indicar que o ambiente virtual gera a 
dispersão da atenção dos participantes. Além do relatado, não houve 
fatos novos e, portanto, não houve encaminhamentos pela COAF-SC.  

 

5 
Análise de 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, informou 
que o protocolo, nº 1473307, da profissional, Liliani Zunino Duarte, foi 
tratado pela CEP e, posteriormente, foi realizada a anotação do registro 
pela Gerência Técnica (GERTEC). Em relação aos encaminhamentos 
realizados na última reunião, ainda não houve uma resposta das áreas 
competentes. Assim, não houve encaminhamentos pela COAF-SC. 

 

6 
Apresentação da GERAF - principais fatos administrativos e 
financeiros desde a última reunião 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 
O gerente administrativo e financeiro, Filipe Lima Rockenbach, informou 
acerca dos principais fatos administrativos e financeiros que ocorreram 
desde a última reunião. 

 

7 Carta aos candidatos – Eleições 2022 

Fonte Gerência administrativa e financeira  

Relator Conselheiro Relator Maurício Andre Giusti 

Encaminhamento 

Os conselheiros, Maurício Andre Giusti e Valesca Menezes Marques, 
acordaram que o assunto deverá ser tratado na próxima reunião da 
COAF-SC. Ainda, consentiram que os conselheiros deverão realizar a 
leitura prévia do documento, a ser compartilhado no grupo do WhatsApp 
da COAF, e que cada um deverá realizar as contribuições que acharem 
necessárias. Caso não haja contribuição, é necessário se manifestar 
pela ausência da participação. 

 

Esta Súmula foi aprovada na 5ª reunião ordinária da COAF-CAU/SC de 23/05/2022, com os 
votos favoráveis dos conselheiros Maurício Andre Giusti, Silvya Helena Caprario e Valesca 
Menezes Marques. 
 

Vinícius Bastos 
Assistente Administrativo  

Secretário 
 

Considerando o estabelecido na Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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.  

 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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