
 

SÚMULA 
10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 06/10/2017                LOCAL: Sede CAU/SC                  HORÁRIO: 13:57hs às 18:07hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

PARTICIPANTES 
Sérgio Oliva Coordenador Adjunto 

Miguel Angel Pousadela Membro suplente 
ASSESSOR Manuela Cavallazzi 

SECRETÁRIO Gabriela Vieira Rodrigues 

CONVIDADO Cicero Hipólito da Silva Junior – advogado do CAU/SC 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1) Abertura dos trabalhos: 

a) 1ª chamada às 14h; 

b) 2ª chamada às 14h15min. 

2) Verificação do quórum:  

a) Membros presentes; 

b) Membros que solicitaram dispensa. 

3) Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior; 

4) Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão; 

5) Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas; 

6) Assuntos extrapauta; 

7) Discussão dos assuntos da pauta: 

a) Análise dos processos ético-disciplinares: 

a. 458705/2016 (designar relator e realizar juízo de admissibilidade); 

b. 271624/2015 (intimar para alegações finais – Relator Sérgio); 

c. 456291/2016 (designar relator e realizar juízo de admissibilidade); 

d. 289208/2015 (designar novo relator e intimar para alegações finais); 

e. 454843/2016 (designar relator e proferir despacho saneador); 

f. 456116/2016 (designar novo relator e proferir despacho saneador); 

g. 367482/2016 (designar novo relator); 

h. 271622/2015 (designar relator e intimar para alegações finais); 

i. 337450/2016 (designar relator e proferir despacho saneador); 

j. 299869/2015 (designar novo relator e intimar para alegações finais); 

k. 417155/2016 (designar relator e intimar para alegações finais); 

l. 351060/2016 (designar relator e analisar pedido de prorrogação de 

prazo); 



 

m. 467524/2017 (designar relator e proferir despacho saneador); 

n. 518387/2017 (juízo de admissibilidade) 

o. 530141/2017 (designar relator e intimar para alegações finais); 

p. 362104/2016 (proferir despacho saneador); 

q. 362094/2016 (proferir despacho saneador); 

r. 362098/2016 (proferir despacho saneador); 

s. 362057/2016 (proferir despacho saneador). 

b) Análise das deliberações e propostas de deliberações da CED/SC por conta da 

vigência da Res. 143/2017 do CAU/BR (verificar necessidade de 

revogação/revisão); 

c) Definir procedimento referente à participação das partes nas sessões de 

julgamento pelo Plenário do CAU/SC (sugestão do Presidente); 

d) Definir quanto à impressão do Código de Ética e Disciplina – versão do CAU/SC 

ainda este ano (Deliberação nº 19/2011); 

e) Aprovação do relatório mensal de setembro da CED/SC. 

6 Apreciação de assuntos extrapautas; 
7 Deliberações.  

 

3.1. EXTRAPAUTA: 
 

- Comunicação da eleição do novo membro da CED/SC; 
- Calendário CED/SC 
- Definição de procedimentos a serem adotados em relação aos processos éticos. 
 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO A referida súmula restou aprovada por unanimidade. 

 

4.2 
MATÉRIA Análise dos processos ético-disciplinares 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO a) 458705/2016: excluído de pauta; 

b) 271624/2015: apresentado despacho saneador no 

sentido de intimar para alegações finais; 

c) 456291/2016: excluído de pauta; 

d) 289208/2015: Sérgio Oliva designado relator, 

despacho saneador no sentido de intimar para 

alegações finais;  

e) 454843/2016: Sérgio Oliva designado relator, 

despacho saneador no sentido de intimar para 

alegações finais; 



 

f) 456116/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para realizar audiência de instrução; 

g) 367482/2016: Sérgio Oliva designado relator. 

h) 271622/2015: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais. 

i) 337450/2016: excluído de pauta; 

j) 299869/2015: Sérgio Oliva designado relator, 

despacho saneador no sentido de intimar para 

alegações finais; 

k) 417155/2016: Rodrigo Kirk designado relator; 

l) 351060/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais; 

m) 467524/2017: Sérgio Oliva designado relator, 

despacho saneador no sentido de intimar para 

alegações finais; 

n) 518387/2017: excluído de pauta; 

o) 530141/2017: Rodrigo Kirk designado relator; 

p) 362104/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais; 

q) 362094/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais; 

r) 362098/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais; 

s) 362057/2016: Miguel Pousadela designado 

relator, despacho saneador no sentido de intimar 

para alegações finais. 

 

4.3 
MATÉRIA Análise das deliberações e propostas de deliberações 

da CED/SC por conta da vigência da Res. 143/2017 

do CAU/BR (verificar necessidade de 

revogação/revisão) 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO A Assessora Interina Manuela apresentou 

determinadas deliberações CED/SC a respeito de 
alguns procedimentos omissões não previstos nas 



 

antigas Resoluções de ética. Entendeu-se que as 
mencionadas deliberações, são consideradas sem 
validade por conta da vigência da Resolução 
143/2017 do CAU/BR. 
Na próxima reunião da Comissão serão apresentadas 
as Deliberações Plenárias, oriundas de propostas da 
CED, que deverão ser objeto de revogação pelo 
Plenário.. 

 

4.4 
MATÉRIA Definir procedimento referente à participação das 

partes nas sessões de julgamento pelo Plenário do 

CAU/SC 

FONTE/SOLICITANTE Presidente do CAU/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO A assessora Interina Manuela apresentou o e-mail 

encaminhado pelo Presidente do CAU/SC com 
sugestões a respeito da participação das partes nas 
sessões de julgamento pelo Plenário. 
O Conselheiro Sergio observou que o processo 
somente é sigiloso se for solicitado. Ainda assim não 
há problema em atender à solicitação do Presidente 
do CAU/SC para os profissionais aguardem ser 
chamados na recepção, caso haja mais de um 
processo a ser julgado. 
O advogado Cicero apresentou um modelo de 
intimação em relação à participação das partes no 
julgamento. Conselheiro Sergio sugeriu que o horário 
da intimação seja a partir das 10:30hs, o que foi 
acatado.  

 

4.5 
MATÉRIA Definir quanto à impressão do Código de Ética e 

Disciplina – versão do CAU/SC ainda este ano 

(Deliberação nº 19/2011) 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO A Assessora Interina Manuela observou que o Código 

de Ética deve ser ajustado devido a vigência da nova 
Resolução e que ainda há 122 exemplares impressos, 
além de informar que não há previsão de eventos do 
CAU/SC para 2017 para distribuição dos exemplares. 
Foi decidido por iniciar os ajustes na versão do 
Código e por imprimir assim que estiver tudo pronto. 

 

4.6 
MATÉRIA Aprovação do relatório mensal de setembro da 

CED/SC 

FONTE/SOLICITANTE  



 

RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO O relatório mensal da CED/SC foi apresentado e 

aprovado. 
 

4.7 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Comunicação da eleição do novo 

membro da CED/SC 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Foi comunicado que na Reunião Plenária realizada no 

dia 06/10, no período matutino, foi eleito o 
Conselheiro Rodrigo Kirck Rebelo como membro 
titular da CED/SC, substituindo a Conselheira Silvia 
Lenzi. 

 

4.8 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Calendário CED/SC 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Devido a saída da Conselheira Silvia da CED/SC, foi 

verificado junto aos demais Conselheiros (Rodrigo e 
Carlos Alberto), por telefone, sobre a possibilidade de 
alteração das datas das reuniões da CED/SC. 
Restaram definidas novas datas para as próximas 
reuniões, quais sejam:  

 Ordinárias: 03/11 e 01/12 
 Extraordinárias: 20/10 e 24/11 

 

4.9 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Definição de procedimentos a serem 

adotados em relação aos processos éticos 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Assinatura das intimações: serão assinadas pelo 

respectivo relator do processo; 
Data das intimações para participação da sessão de 
Julgamento em Plenária: serão enviadas por e-mail 
com antecedência de 15 dias da sessão; caso 
infrutíferas, deverão ser enviadas pelos Correios com 
AR com antecedência de 5 dias da sessão. 

 
 
  



 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 18:07 do dia 06 de outubro de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 06 de outubro de 2017 
 
 
 
 

Sergio Oliva 
Coord. Adjunto 

 Miguel Angel Pousadela 
Membro Suplente 

 
 
 
 

 Manuela Cavallazzi 
Assistente 

 Gabriela Vieira Rodrigues 
Secretária 

 


