
 

SÚMULA 
12º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 1º/12/2017                 LOCAL: Sede CAU/SC               HORÁRIO: 09:30hs às 17:50hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

PARTICIPANTES 
Sérgio Oliva Coordenador 

Miguel Angel Pousadela Membro suplente 
ASSESSOR Manuela Cavallazzi 

SECRETÁRIO Cícero Hipólito da Silva Junior 

CONVIDADO - 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1) Abertura dos trabalhos: 

a) 1ª chamada às 09h; 

b) 2ª chamada às 09h15min. 

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 extra pauta;     

7) Discussão dos assuntos da pauta: 

7.1 Apresentação do relatório anual da CED/SC de 2017; 

7.2 Análise dos processos ético-disciplinares: 

a) 487891/2017 (juízo de admissibilidade); 

b) 487901/2017 (juízo de admissibilidade); 

c) 487649/2017 (juízo de admissibilidade); 

d) 487894/2017 (juízo de admissibilidade); 

e) 487632/2017 (juízo de admissibilidade); 

f) 487651/2017 (juízo de admissibilidade); 

g) 487897/2017 (juízo de admissibilidade); 

h) 487689/2017 (juízo de admissibilidade); 

i) 487862/2017 (juízo de admissibilidade); 

j) 487682/2017 (juízo de admissibilidade); 

l) 399237/2016 (designar relator e despacho saneador); 

m) 604143/2017 (juízo de admissibilidade); 



 

n) 592366/2017 (juízo de admissibilidade); 

o) 594367/2017 (juízo de admissibilidade); 

p) 454843/2016 (parecer final). 

6 Apreciação de assuntos extra pautas; 

7 Deliberações.  

3.1. EXTRA PAUTA: 

-  Análise dos processos ético-disciplinares:  
    a) 362098/2016; 
    b) 299869/2015; 
    c) 362057/2016; 
    d) 467511/2017;   
-  Encaminhamento para fiscalização de possível infração ao exercício profissional 
cometida pela empresa MOS Arquitetura e Urbanismo Ltda.; 
-  Registro do atual entendimento da CED sobre Reserva Técnica; 
- Apresentação do relatório mensal de novembro e anual de 2017; 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior 
FONTE/SOLICITANTE 9ª Reunião Extraordinária realizada em 24 de 

novembro 
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: 

- 487891/2017 – admitido, designado relator o 

Conselheiro Sérgio Oliva;   

- 487901/2017 – designado relator o Conselheiro 

Sérgio Oliva; despacho determinado o envio dos 

autos à fiscalização para realização de diligência; 

- 487649/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Sérgio Oliva; 
- 487894/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Sérgio Oliva; 
- 487632/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Miguel Angel Pousadela; 
- 487651/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Sérgio Oliva; 
- 487897/2017 - designado relator o Conselheiro 
Sérgio Oliva; despacho determinado o envio dos 
autos à fiscalização para realização de diligência; 
- 487689/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Miguel Angel Pousadela; 



 

- 487862/2017 - designado relator o Conselheiro 
Miguel Angel Pousadela; despacho determinado o 
envio dos autos à fiscalização para realização de 
diligência; 
- 487682/2017 - designado relator o Conselheiro 
Sérgio Oliva; despacho determinado o envio dos 
autos à fiscalização para realização de diligência; 
- 399237/2016 – retirado de pauta; 
- 604143/2017 – não admitido diante da constatação 
da ocorrência de litispendência; 
- 592366/2017 – admitido; designado relator o 
Conselheiro Miguel Angel Pousadela; 
- 594367/2017 - admitido, designado relator o 
Conselheiro Sérgio Oliva; 
- 454843/2016 – retirado de pauta; 

 

4.3 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Análise dos processos ético-

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

 - 362098/2016 – aplicar sanção ético disciplinar de 
advertência reservada à denunciada;  
 - 299869/2015 – aplicar sanção ético disciplinar de 
advertência pública aos denunciados; 
 - 362057/2016 – aplicar sanção ético disciplinar de 
advertência reservada à denunciada; 
 - 467511/2017 – oficiar a Prefeitura de Guaraciaba 
solicitando complemento de informações;   
 

 

4.4 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Encaminhamento para fiscalização 

de possível infração ao exercício profissional 
cometida empresa MOS Arquitetura e Urbanismo 
Ltda 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Entendeu-se por encaminhar à GERFISC para as 

devidas providencias print screen do site da empresa 
MOS, no qual consta   os arquitetos e urbanistas em 
que lá trabalham, porém, sem o devido RRT de cargo 
e função.  

 

4.5 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Registro do atual entendimento da 

CED sobre Reserva Técnica  
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 



 

ENCAMINHAMENTO Decidiu-se por registrar o atual entendimento da CED 
sobre Reserva Técnica, mediante a anexação à esta 
súmula do relatório e voto exarados no processo 
ético-disciplinar nº 362098/2016   
 

 

4.6 
MATÉRIA EXTRA PAUTA: Apresentação do relatório mensal de 

novembro e anual de 2017 
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Foram apresentados pela Advogada Manuela os 

relatórios da CED/SC referente ao mês de novembro 
e ao ano de 2017, os quais restaram aprovados. 

 

4.7 
MATÉRIA Apresentação do relatório anual da CED/SC de 2017 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Discutido no item 4.6 

 

5. ENCERRAMENTO: 

Às 17h50min do dia 1º de dezembro 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, 1º de dezembro de 2017 
 
 
 

Sergio Oliva 
Coordenador 

 Miguel Angel Pousadela  
Membro suplente 

 
 
 
 

Manuela Cavallazzi 
Assessora 

 Cícero Hipólito da 
Silva Junior 

Secretário 
 


