
 

SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/SC 
 

DATA  28/07/2020 HORÁRIO 
 09h40min – 12h10min 
 13h35min – 17h59min 

LOCAL Reunião Virtual  

 

ASSESSORIA 
Carmen Eugênia Alvarez Patrón 

Estefânia Hikari Avila de Oliveira 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Everson Martins Coordenador  09h00min 17h59min 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden Coordenadora Adjunta 09h40min 17h59min 

Juliana Cordula Dreher De Andrade Membro Suplente 09h40min 17h59min 

 

CONVIDADOS 

Não houve. 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Claudia Poletto 
 Justificativa Motivos Profissionais 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Não houve 
 Justificativa  

 

Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento 

Aprovação e encaminhamento para publicação das Súmula da 5ª 
Reunião Ordinária, que foi revista devido a acréscimo da pauta que trata 
da Deliberação 59-A. E aprovação e  encaminhamento pra publicação 
da Súmula da 6ª Reunião Ordinária desta Comissão. 

 

Comunicação 

 

Responsável  

Comunicado Não houve 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Homologação de 18 solicitações de Registros de Pessoas 
Jurídicas 

Fonte GERTEC 



 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 18 solicitações de Registro de Pessoa Jurídica. 
Conforme Deliberação Nº 69/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

2 
Homologação de 1 Solicitação de Baixa de Registro de Pessoa 
Jurídica  

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar a Baixa de Registro de 1 Pessoa Jurídica. 
Conforme Deliberação Nº 70/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

3 
Homologação de  2 Solicitações de  Interrupção de Registro de 
Pessoa Jurídica 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 2 solicitações de interrupção de registro de 
pessoa jurídica. Conforme Deliberação Nº 71/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

4 
Homologação de 16 Solicitações de Interrupção de Registro 
Profissional 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 16 solicitações de interrupção de registro 
profissional. Conforme Deliberação Nº 72/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

5 
Exigência da Auto Declaração e Registro de Responsabilidade 
Técnica -RRT para admissibilidade e análise prévia dos Registros 
de Direito Autoral (RDA) 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

Sobre este item, a comissão decidiu por aprovar a declaração inserida 
no ANEXO I desta deliberação a ser exigida, preenchida e assinada, 
dos arquitetos e urbanistas que cadastrarem o requerimento de Registro 
de Direito Autoral (RDA) no SICCAU, de modo a comprovar a ciência 
sobre a ausência da análise de mérito pela Comissão de Exercício 
Profissional- CEP do CAU/SC. Foi deliberado também por aprovar a 
exigência do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos 
do art. 1º da Resolução 91 do CAU/BR para os requerimentos de 
Registro de Direito Autoral (RDA).A Deliberação ficou para a Reunião 
Extraordinária  por falta de quórum. 

 

6 
Aperfeiçoamento da Declaração de Responsabilidade Técnica 
Profissional - SICCAU Profissional  

Fonte GERTEC 

Relator CEP 



 

Encaminhamento 

A comissão deliberou por solicitar ao CAU/BR o aperfeiçoamento da 
Declaração de Responsabilidade Técnica Profissional, realizada 
através do SICCAU profissional, inserindo a opção da emissão por 
município, período, bem como o detalhamento de todos os Registros de 
Responsabilidade Técnica localizados e respectivos status (baixa, 
nulidade e cancelamento). A Deliberação ficou para a Reunião 
Extraordinária  por falta de quórum. 

 

7 
Revisão de interrupção de registro profissional nos termos da 
Deliberação nº59-A/2020 – CEP-CAU/SC 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão deliberou por a provar a interrupção de registro profissional, 
protocolada sob nº342262/2016, com termo inicial em 28/01/2016, data 
do requerimento do pedido indeferido em razão a inadimplência. 
Conforme Deliberação Nº 73/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

9 
Revisão de interrupção de registro profissional nos termos da 
Deliberação nº59-A/2020 – CEP-CAU/SC – Processo nº 
1129181/2020 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão deliberou por aprovar a interrupção de registro profissional, 
protocolada sob nº396894/2016, com termo inicial em 04/07/2016, data 
do requerimento do pedido indeferido em razão a inadimplência. A 
Deliberação ficou para a Reunião Extraordinária  por falta de quórum. 

 

10 
Questionamentos em relação à aprovação de projetos na Prefeitura 
Municipal de Palhoça e na CELESC 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão deliberou por aprovar a minuta de oficio orientativo para 
encaminhar à Prefeitura Municipal de Palhoça, informando, que 
conforme normativos do CAU, a atividade de ‘projeto de instalações 
hidrossanitárias’ engloba “ (...) o dimensionamento e desenho detalhado 
do destino final dos efluentes (estação de tratamento, fossa/ sumidouro, 
valas de infiltração), necessárias ao desenvolvimento normal das 
atividades nas edificações”. Conforme Deliberação Nº 74/2020 – CEP-
CAU/SC. No caso da nova negativa para aceitar o RRT de um 
Profissional pela CELESC e considerando que até o presente momento 
não foi atendido por este órgão o Ofício nº 162/2019/PRES/CAUSC 
encaminhado no dia 1º de julho de 2019, a Comissão decidiu pela 
elaboração de minuta de ofício para ser encaminhada novamente a 
CELESC e aprovada em próxima reunião. 

 

11 Protocolo 1127505-2020 Questionamento da Prefeitura de Joinville 

Fonte  

Relator CEP 



 

Encaminhamento 
A Comissão decidiu por solicitar mas esclarecimentos da solicitação 
realizada pela Profissional concursada da Prefeitura de Joinville a fim 
de ter o melhor entendimento da situação relatada. 

 
 

12 
Questionamento acerca da aprovação de Projetos no Município de 
Garopaba 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

Por entender que neste cenário, chega-se à conclusão de não há 
irregularidade na análise de projetos por Técnicos em Edificações, 
atividade caraterizada como de assistência e assessoramento no 
procedimento de aprovação de projetos, destacando-se que a 
aprovação propriamente dita deverá ser realizada por profissional 
Arquiteto e Urbanista, nos termos da lei. Conforme Deliberação Nº 
75/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

13 
Nomeação de Membro da Comissão para participar em palestra a 
realizar em conjunto com o SEBRAE  

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

Considerando a solicitação do CAU/SC e aprovada pelo SEBRAE, para 
incluir membros da Comissão de Exercício Profissional com espaço de 
fala em alguns momentos, na abertura e fechamento do Evento, previsto 
para o dia 06/08 às 16h00. A comissão deliberou por aprovar a 
participação de Everson Martins, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e 
Juliana Cordula Dreher De Andrade. Conforme Deliberação Nº 76/2020 
– CEP-CAU/SC. 

 

14 Protocolo 1123499 e 1125829-2020 Devolutiva 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

Quanto ao Protocolo 1125829/2020 foi informado à Comissão, o 
encaminhamento do Ofício nº 503/2020/PRES/CAUSC ao CBMSC no 
dia 30/06/20202 conforme o determinado na Deliberação nº 65/2020 da 
CEP/SC. Em Relação ao Protocolo 1123499/2020 relativo à 
Deliberação Plenária nº 507/2020 - CAU/SC, de 19 de junho de 2019, 
com solicitação de providências ao CAU/BR quanto às adequações 
necessárias no SICCAU para atender à Resolução CAU/BR nº 
184/2019, foi informado à Comissão que o CAU/BR encaminhou um 
Despacho assinado pela CORSICCAU - Coordenadoria do SICCAU - 
BR onde informa que a Resolução 184 foi prorrogada e estão efetuando 
as alterações no sistema. 

 

15 Denúncias, Procedimentos e Plano de Fiscalização 

Fonte GERFISC 

Relator CEP 



 

Encaminhamento 

O Gerente em exercício, Leonardo Vistuba Kawa, apresentou o POP de 
Monitoramento de Profissionais com registro interrompido e explicou as 
primeiras ações que vem sendo feitas, a fim de realizar testes para 
então realizar as adequações necessárias, para posteriormente ser 
levado para aprovação da CEP/SC. Informou também brevemente do 
andamento de outros Procedimentos Operacionais Padronizados que 
estão sendo elaborados pela a Gerfisc. 

 

16 
Processo de Fiscalização e Agendamento de reunião 
extraordinária 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

Foi decidido que seria realizada uma reunião extraordinária 
exclusivamente para tratar o relativo ao julgamento dos processos de 
fiscalização no mês de setembro e que no mês de agosto, seria 
realizada uma reunião extraordinária para tratar o relativo ao 
Planejamento das ações da Comissão assim como a realização 
conjunta com a CEF/SC. Conforme Deliberação Nº 77/2020 – CEP-
CAU/SC. 

 

17 Planejamento de ações 2020 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

Após análise e ajustes, foi aprovado o Termo de Referência para a 
contratação dos Serviços para execução do projeto “Diagnóstico sobre 
os impactos da pandemia covid-19 na atuação profissional dos 
Arquitetos e Urbanistas catarinenses objetivando a realização da 
Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e Urbanismo”, 
observando todos os devidos os aspectos previstos na Legislação. 
Conforme Deliberação Nº 78/2020 – CEP-CAU/SC. Em relação ao 
Projeto Inclusão Digital BIM foi decidido,  após a apresentação da 
Conselheira Patricia do escopo e das datas previstas para sua 
realização, pela elaboração de uma minuta de Deliberação para ser 
aprovada na próxima reunião extraordinária da CEP do dia 11/08/2020. 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEP realizada de forma virtual no dia XX/08/2020, 
com (3) três votos favoráveis dos Conselheiros Everson Martins, Juliana Cordula Dreher De 
Andrade e Patrícia Figueiredo Sarquis Herden; (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções 
e 0 (zero) ausência. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 
de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
  

Florianópolis, 25 de agosto de 2020. 
 
 
 

 
 

Antonio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência

 
 

Estefânia Hikari Ávila de Oliveira 
Secretária 

 
 

 


