
 

SÚMULA 
9º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 24/11/2017    LOCAL: Sede CAU/SC                HORÁRIO: 10:00hs às 18hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

PARTICIPANTES 

Sérgio Oliva Coordenador 

Rodrigo Kirck Rebêlo Coordenador Adjunto 
Miguel Angel Pousadela Membro suplente 

ASSESSOR Manuela Cavallazzi 

SECRETÁRIO Cícero Hipólito da Silva Junior 

CONVIDADO - 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 09h; 
1.2. 2ª chamada às 09h15min. 

2. Verificação do quórum:  
2.1. Membros presentes; 
2.2. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Leitura, discussão 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 extra pauta. 
7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1. Análise dos processos ético-disciplinares: 
a. 340624/2016 (despacho saneador); 
b. 507498/2017 (despacho saneador); 
c. 399237/2016 (despacho saneador); 
d. 562542/2017 (análise de esclarecimentos);   
e. 456267/2016 (análise de esclarecimentos);  
f. 299869/2015 (parecer final); 
g. 560638/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
h. 560662/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
i. 560655/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR);    
j. 562534/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
k. 487638/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
l. 362090/2016 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
m. 487701/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
n. 560649/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 
o. 560629/2017 (declaração de suspeição – encaminhar ao CAU/BR); 



 

p. 356802/2016 (entrega de ofício de penalidade); 
q. 456132/2016 (entrega de ofício de penalidade); 
r. 524389/2017 (juízo de admissibilidade); 
s. 487582/2017 (juízo de admissibilidade); 
t. 487595/2017 (juízo de admissibilidade); 
u. 487600/2017 (juízo de admissibilidade); 
v. 487610/2017 (juízo de admissibilidade); 

7. Apreciação de assuntos extra pautas. 
8. Deliberações.  

 

3.1. EXTRA PAUTA: 

- Pedido de reunião plenária extraordinária para o fim específico de julgar processos 
ético-disciplinares; 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior 
FONTE/SOLICITANTE 11ª Reunião Ordinária realizada em 03/11/2017 
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO A referida súmula restou aprovada por unanimidade. 

 

4.2 
MATÉRIA Análise dos processos ético-disciplinares 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Foi discutido e decido por: 

- 340624/2016 – proferido despacho saneador e 
determinada a intimação das partes para apresentar 
alegações finais; 
- 507498/2017 – proferido despacho determinado a 
intimação do denunciante para prestar 
esclarecimentos;  
- 399237/2016 – designado relator o Conselheiro 
Rodrigo Kirk; proferido despacho saneador e 
determinado a intimação das partes para alegações 
finais; 
- 562542/2017 – admitido; designado relator o 
Conselheiro Sérgio Oliva; 
- 456267/2016 – despacho do relator determinando 
a intimação da denunciada para apresentar 
documentos; 
- 299869/2015 – retirado de pauta; 
- 560638/2017 – declaração de suspeição pelos 
conselheiros Sérgio Oliva, Miguel Angel Pousadela e 
Rodrigo Kirk; 
- 560662/2017- declaração de suspeição pelos 
conselheiros Sérgio Oliva, Miguel Angel Pousadela e 
Rodrigo Kirk; 



 

- 560655/2017 - declaração de suspeição pelos 
conselheiros Miguel Angel Pousadela e Rodrigo Kirk 
com relação a dois denunciados e do conselheiro 
Sérgio Oliva com relação a três denunciados; 
- 562534/2017 -  declaração de suspeição pelos 
conselheiros Sérgio Oliva, Miguel Angel Pousadela e 
Rodrigo Kirk; 
- 487638/2017 – processo excluído da pauta; 
- 362090/2016 - processo excluído da pauta; 
- 487701/2017 - declaração de suspeição pelos 
conselheiros, Miguel Angel Pousadela e Rodrigo Kirk 
com relação a dois denunciados e do conselheiro 
Sérgio Oliva com relação a três denunciados; 
- 560649/2017 - declaração de suspeição pelos 
conselheiros Miguel Angel Pousadela e Rodrigo Kirk 
com relação a dois denunciados e do conselheiro 
Sérgio Oliva com relação a três denunciados; 
- 560629/2017 - declaração de suspeição pelos 
conselheiros Sérgio Oliva, Miguel Angel Pousadela e 
Rodrigo Kirk; 
- 356802/2016 – o profissional não compareceu para 
a entrega do ofício de penalidade; 
- 456132/2016 - o profissional não compareceu para 
a entrega do ofício de penalidade; 
- 524389/2017 –admitido; designado relator o 
Conselheira Sérgio Oliva; 
- 487582/2017 – despacho determinado o envio dos 
autos à fiscalização para realização de diligência;  
- 487595/2017 - declaração de suspeição pelos 
conselheiros Sérgio Oliva, Miguel Angel Pousadela e 
Rodrigo Kirk; 
- 487600/2017 – admitido; designado relator o 
Conselheiro rodrigo Kirk Rebêlo; 
- 487610/2017 - despacho determinado o envio dos 
autos à fiscalização para realização de diligência; 

 

4.2 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Pedido de reunião plenária 

extraordinária para o fim específico de julgar 

processos ético-disciplinares; 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Decidiu-se por solicitar a realização de reunião 

plenária extraordinária para o fim específico de 

julgar processos ético-disciplinares. 

 
  



 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 18h00min do dia 24 de novembro 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, 24 de novembro de 2017 
 
 
 

Sergio Oliva 
Coordenadora 

 Rodrigo Kirck Rebêlo 
Coord. Adjunto 

  Miguel Angel Pousadela 
Membro Suplente 

 
 
 
 

Manuela Cavallazzi 
Assessora 

 Cícero Hipólito da 
Silva Junior 

Secretário 
 


