
 

 

SÚMULA 

4 º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/SC 
 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 06/04/2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 14:19 h às 17:15 h 

 

2. DADOS GERAIS: 
 

PRESIDIDA POR: Everson Martins 
TIPO DE REUNIÃO: Reunião Ordinária da Comissão de Exercício Profissional 
ASSESSOR: Franciani Rigoni 
ASSISTENTE: Carmen Eugenia Alvarez Patrón 
SECRETÁRIO: Luiza Mecabô 
 Everson Martins 
PARTICIPANTES: Emerson da Silva 
 Maykon Luiz da Silva 
CONVIDADOS: Membros CCAA, Rodrigo Kirck Rebêlo, Ademir Luiz Bogoni e 

Célio Luiz Damo 
 
3. PAUTA: 

1. Aprovação da Súmula anterior. 
2. Protocolo nº 441972/2016 - Ofício Câmara Municipal de Palhoça sobre a 

possibilidade de dispensa de apresentação do projeto sanitário aprovado para os 
casos de licenciamento de obras onde a edificação esteja concluída; 

3. Protocolo nº 175862/2014 - Atribuição dos Arquitetos e Urbanistas para 
‘caracterizar cobertura vegetal’, elaborar ‘projeto de supressão vegetal’, ‘Análise 
de susceptibilidade de ocorrência de processos de dinâmica superficial’ e ‘análise 
de existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos”;  

4. Decisão processos de fiscalização em fase de auto de infração;  
5. Solicitações de interrupção de registro;  
6. Designação de relator - Processos de fiscalização;  
7. Apresentação Resolução nº 22 do CAU/BR; 

 
3.1. EXTRAPAUTA: 

8. Composição do CEAU/SC – Irregularidade conforme a Deliberação nº 08/2017 do 
COA – CAU/BR; 

9. Questionamento encaminhado pela Gerencia Técnica do CAU/SC, referente ao 
procedimento a ser adotado nos casos de solicitação de novo registro por pessoas 
jurídicas com registro baixado junto ao CAU e a solicitação de esclarecimentos 
quanto a distinção da situação de registro baixado e interrompido; 



 

10. Interrupção de registros de pessoa física com a comprovação por meio de certidão 
de óbito - Deliberação nº 06/2017 da CCAA; 

 
4. ORDEM DO DIA: 

 

01 
MATÉRIA: Aprovação da Súmula anterior 
FONTE/SOLICITANTE: CAU/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: CEP/SC 
ENCAMINHAMENTO: A súmula da reunião anterior foi lida pelo 

Coordenador  Adjunto da CEP e aprovada por 
unanimidade pela comissão. 

 

02 
MATÉRIA: Protocolo nº 441972/2016 - Ofício Câmara 

Municipal de Palhoça sobre a possibilidade de 
dispensa de apresentação do projeto sanitário 
aprovado para os casos de licenciamento de obras 
onde a edificação esteja concluída. 

FONTE/SOLICITANTE: Câmara Municipal de Palhoça 
RELATOR/RESPONSÁVEL: GERTEC /Secretaria/Assessoria Especial 
ENCAMINHAMENTO: Foi deliberado por encaminhar Ofício a Câmara 

Municipal de Palhoça, orientando que para 
regularização de obra o Arquiteto e Urbanista 
deverá realizar as atividades técnicas de 
‘levantamento arquitetônico’, ‘laudo técnico’ e 
‘vistoria’, no entanto, uma vez constatado que a 
construção não possui condições mínimas de 
habitabilidade, (que em geral, são definidas por 
legislação municipal urbanística), considerando o 
todo da edificação, o que inclui as instalações 
hidrossanitária, deverá o Arquiteto e Urbanista 
realizar um novo projeto arquitetônico de reforma 
adequando a obra as exigências da legislação em 
vigor. 

 

03 
MATÉRIA: Protocolo nº 175862/2014 - Atribuição dos 

Arquitetos e Urbanistas para ‘caracterizar cobertura 
vegetal’, elaborar ‘projeto de supressão vegetal’, 
‘Análise de susceptibilidade de ocorrência de 
processos de dinâmica superficial’ e ‘análise de 
existência de indícios de vestígios arqueológicos, 
históricos ou artísticos”. 

FONTE/SOLICITANTE: GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: GERTEC/Secretaria/Assessoria Especial 
ENCAMINHAMENTO: Item não foi abordado – Repautar. 

 
 



 

04 
MATÉRIA: Decisão processos de fiscalização em fase de auto de 

infração. 
FONTE/SOLICITANTE: DFI 
RELATOR/RESPONSÁVEL: DFI 
ENCAMINHAMENTO: Quanto aos processos relatados na reunião foi 

deliberado:  
-Por acompanhar o relato e voto fundamentado do 
relator do processo nº1000037333/2016 julgando o 
processo à revelia, mantendo o auto de infração e a 
multa, tendo em vista a constatação da infração de 
Exercício Ilegal da profissão de Arquiteto e 
Urbanista; Art. 7º - Lei nº 12.378/2010 e cuja 
penalidade é contemplada no Art. nº35, inciso X da 
Resolução nº22 e sendo que a empresa interessada 
não apresentou defesa ao auto de infração. 
-Por acompanhar o relato e voto fundamentado do 
relator do processo nº 1000036130/2016 julgando 
o processo à revelia, mantendo o auto de infração e 
a multa, tendo em vista a constatação da infração de 
Exercício Ilegal da profissão de Arquiteto e 
Urbanista; Art. 7º - Lei nº 12.378/2010 e cuja 
penalidade é contemplada no Art. nº35, inciso X da 
Resolução nº22 e sendo que a empresa interessada 
não apresentou defesa ao auto de infração. 
-Por acompanhar o relato e voto fundamentado do 
relator do processo nº1000041440/2016 não 
acatando a defesa da interessada, mantendo o auto 
de infração e a multa, tendo em vista a constatação 
da infração ao exercício profissional pela Ausência 
de RRT; Art. 45 – Lei 12.378/2010; Art. nº 35, inciso 
IV, Resolução nº22 do CAU/BR. 

 

05 
MATÉRIA: Homologação dos processos de interrupção de 

registro. 
FONTE/SOLICITANTE: GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: GERTEC 
ENCAMINHAMENTO: Foi deliberado por homologar as interrupções de 

registro de pessoa física protocoladas sob os 
números 478122/2017, 457247/2016, 
471304/2017, 464718/2017, 471397/2017, 
471655/2017, 461548/2017, 464423/2017, 
472206/2017, 472645/2017, 472749/2017, 
473775/2017, 473810/2017, 473889/2017, 
474061/2017, 474536/2017, 474624/2017, 
474898/2017, e 462457/2017, por terem sido 
cumpridos os requisitos da Resolução nº 18 do 
CAU/BR. 



 

 

06 
MATÉRIA: Designação de relator de Processos de fiscalização. 
FONTE/SOLICITANTE: DFI 
RELATOR/RESPONSÁVEL: DFI 
ENCAMINHAMENTO: Designar o Conselheiro Maykon Luiz Da Silva como 

relator do processo nº1000040983/2016. 
 

07 
MATÉRIA: Apresentação Resolução nº 22 do CAU/BR 
FONTE/SOLICITANTE: CEP/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: Assistente da CEP 
ENCAMINHAMENTO: Item não abordado. Repautar 

 

08 
MATÉRIA: Irregularidade quanto à composição do CEAU/SC  

conforme a Deliberação nº 08/2017 do COA – 
CAU/BR; 

FONTE/SOLICITANTE: CEP/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: Conselheiro Maykon da Silva 
ENCAMINHAMENTO: Foi deliberado por designar o Conselheiro Everson 

Martins como relator para elaborar um parecer 
referente a participação das entidades mistas no 
CEAU/SC, em razão a Deliberação nº 08/2017 do 
COA – CAU/BR, que informou sobre a irregularidade 
da participação de entidades mistas de arquitetos e 
urbanista com outras profissões em colegiados 
permanentes com participação das entidades dos 
arquitetos e urbanistas nos CAU/UF e CAU/BR e que 
solicitou que o CAU/SC suspenda a participação da 
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos 
Vale do Rio Tubarão e regularize a composição do 
CEAU/SC. 

 

09 
MATÉRIA: Questionamento encaminhado pela Gerencia 

Técnica do CAU/SC, referente ao procedimento a ser 
adotado nos casos de solicitação de novo registro 
por pessoas jurídicas com registro baixado junto ao 
CAU/UF e a solicitação de esclarecimentos quanto a 
distinção da situação de registro baixado e 
interrompido 

FONTE/SOLICITANTE: GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: GERTEC/Secretaria/Assessoria Especial 
ENCAMINHAMENTO: Foi deliberado por encaminhar ofício ao CAU/BR 

solicitando esclarecimentos quanto a distinção da 
situação de registro baixado e interrompido para 
pessoas jurídicas, tendo em vista a orientação dada 
pelo CAU/BR de realizar o mesmo procedimento de 
reativação em ambos os casos e  por orientar a 
Gerência Técnica do CAU/SC a realizar o 



 

procedimento de reativação de registro de pessoa 
jurídica, mediante solicitação, tanto para as 
situações em que o registro esteja interrompido, 
quanto as situações em que o registro esteja baixado 
junto ao CAU, atendendo assim a orientação 
repassada pelo CAU/BR através do GAD. 

 

10 
MATÉRIA: Interrupção de registros de pessoa física com a 

comprovação por meio de certidão de óbito - 
Deliberação nº 06/2017 da CCAA; 

FONTE/SOLICITANTE: CCAA/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL: CEP/SC, GERTEC 
ENCAMINHAMENTO: Foi deliberado que os profissionais que, 

comprovadamente, por meio de documentação a ser 
apreciada pela CEP, estavam sem exercer a profissão 
no momento da migração de registro CREA – CAU e 
que não tenham emitido nenhum documento no 
SICCAU tenham seus registros interrompidos 
retroativamente e por encaminhar também ao 
CAU/BR ofício sugerindo criação de ferramenta no 
SICCAU que viabilize o acesso dos funcionários dos 
CAU/UF para regularização das anuidades, a baixa 
de responsabilidade técnica e demais pendências 
quando se tratar um profissional que venha a óbito. 

 
 
4. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17:15 do dia 06 de abril de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina.  
 

Florianópolis, 06 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

GIOVANI BONETTI      ____ (Ausência justificada) ___ 
Coordenador  
 
 
 
 
EVERSON MARTINS                   _____________________________ 

Coordenador adjunto  

 



 

 
 
 
 
 
MAYKON LUIZ DA SILVA                               _____________________________ 
Membro Suplente  

 
 
 
 
 
NORBERTO ZANIBONI                               ____ (Ausência justificada) ___ 

Membro 
 

 

 

 

 

EMERSON DA SILVA                                                      _____________________________ 

Membro Suplente 

 


