
 

  

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão 
de Ética e Disciplina, realizada aos seis 
dias do mês de fevereiro de dois mil e 
dezessete, em Florianópolis – SC. 
 
 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS: 2ª chamada: Aos seis dias do mês de fevereiro do 1 
ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, a Comissão de Ética e 2 
Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – 3 
CAU/SC, reuniu-se na Sede do CAU/SC, localizada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 4 
260, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC. 2. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM: 2.1. Presentes: 5 
O Conselheiro Sérgio Oliva, o Conselheiro Carlos Alberto de Souza, a Conselheira Silva 6 
Ribeiro Lenzi, a Procuradora Geral do CAU/SC Isabel Leonetti e a Analista Jurídica 7 
Manuela Cavallazzi, a estagiária Rebeca Dora Weber. 2.2. Membros que solicitaram 8 
dispensa: Não houve. 3. APROVAÇÃO DA SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. 9 
Lida e aprovada. 4. COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO E DOS CONSELHEIROS 10 
MEMBROS DA COMISSÃO: Não houve 5. LEITURA DE EXTRATO DE 11 
CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS OU RECEBIDAS: Foi lido o Ofício recebido do 12 
Núcleo Catarinense de Decoração, o qual informa uma nova forma de escolha dos 13 
profissionais a participarem da experiência cultural internacional deste ano; os 14 
membros da CED decidiram por responder ao NCD ressaltando que estão à disposição 15 
para conhecer com maiores detalhes as novas regras do programa; que a escolha dos 16 
profissionais a serem premiados não pode estar vinculada à indicação de 17 
produtos/serviços. 6. Assuntos extra pauta: Não houve. 7.1. Eleição do Coordenador 18 
e do Coordenador Adjunto da Comissão: A Conselheira Silvia Ribeiro Lenzi foi eleita 19 
Coordenadora e o Conselheiro Sérgio Oliva foi eleito Coordenador Adjunto. 7.2. 20 
Proposta de calendário anual das reuniões de 2017: Aprovado o calendário anual da 21 
CED, inclusive com sugestões de eventuais reuniões extraordinárias que por ventura 22 
haja necessidade de se realizar. 7.3. Definições finais do evento “Ética nas Escolas”: 23 
As assessoras de CED, bem como a estagiária Rebeca apresentação o material elaborado 24 
com a finalidade de ser exposto no primeiro momento do evento de 13/02/2017; após a 25 
exposição e algumas sugestões de alterações, o material foi aprovado; A Procuradora 26 
Isabel fez um resumo das contratações dos serviços que estão finalizados ou que estão a 27 
finalizar para que o evento seja realizado. 7.4. Análise da minuta da Consolidação das 28 
Resoluções de Ética: As assessoras apresentaram o material no qual constava suas 29 
sugestões de alterações; detalharam as propostas de alterações a serem encaminhas à 30 
CED/BR; os membros da CED aprovaram as sugestões e solicitaram que sejam 31 
encaminhadas dentro do prazo oferecido pelo CAU/BR, ou seja, 24/02/2017. 7.5. 32 
Aprovação do Relatório da CED/SC de janeiro de 2017: Lido e aprovado. 7.6. 33 
Acompanhamento do ensaio dos esquetes na sede da Companhia de Teatro 34 
Vanguarda: Os membros da CED e as assessoras foram até a sede da cia de teatro e 35 
assistiram ao ensaio dos esquetes. 7.7 Análise dos processos ético-disciplinares: a) 36 
286343/2015: decidiu-se por aplicar a penalidade de advertência reservada ao 37 
profissional; b) 5-110154476-9: decidiu-se por solicitar informações à GERTEC acerca 38 
da existência de RRT de cargo e função da profissional com a Prefeitura, bem como 39 
verificação da compatibilidade de horários do trabalho realizado pela profissional junto 40 
às empresas; c) 387055/2015: decidiu-se pela não admissão da denúncia ante o pedido 41 
de desistência da denunciante; d) 379331/2016: decidiu-se por enviar um ofício ao 42 



 

  

CAU/BR solicitando esclarecimentos sobre as dúvidas elencadas. 8. Apreciação de 43 
assunto extra pauta: não houve. 44 
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