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SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/SC 
 

DATA 22 de junho de 2022 HORÁRIO 08h30min às 12h43min 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Sueli Krueger Coordenadora 08h30min 12h43min 

Gabriela Fernanda Grisa Coordenadora Adjunta 08h30min 12h43min 

Juliana Cordula Dreher de Andrade  Membra Titular  08h30min 12h43min 

  

ASSESSORIA Cicero Hipólito da Silva Junior 
Bruna Porto Martins 

 

CONVIDADOS - 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro  Daniel Otávio Mafezzolli, Membro Suplente da CED-CAU/SC. 

Justificativa 
Motivo Profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 20 
de junho de 2022, às 15h40min). 

 

 
 
 

Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros, Membro Titular da CED-CAU/SC. 

Justificativa 
Motivo Profissional. (Justificativa encaminhada via INTRANET em 10 de 
junho de 2022, às 18h17min). 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve.  

 

Leitura, discussão e aprovação de súmula de reunião anterior 

 

Encaminhamento 
A Súmula da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2022, 
foi aprovada sem alterações, por unanimidade dos votos e, após, 
encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 
  

Responsável - 

Comunicado 
As conselheiras presentes expuseram que a CED-CAU/SC precisará de 
mais uma pessoa para auxiliar nos trabalhos da comissão. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 
Análise de processos ético-disciplinares      

a) 604005/2017 – (Relatório e voto) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relatora Conselheira Gabriela Fernanda Grisa  

Encaminhamento Retirado de pauta. 
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2 
Análise de processos ético-disciplinares      

b) 632837/2018 – (Relatório e voto) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relatora Conselheira Janete Sueli Krueger 

Encaminhamento 
O processo foi retirado de pauta por solicitação da conselheira relatora 
após sua breve exposição sobre o objeto da denúncia e sobre o 
andamento do processo.  

 

3 
Análise de processos ético-disciplinares 

c) 732017/2018 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 18/2022 – 
CED-CAU/SC). 

  

4 
Análise de processos ético-disciplinares 

d) 757847/2018 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 19/2022 – 
CED-CAU/SC). 

 

5 
Análise de processos ético-disciplinares 

e) 796209/2019 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 20/2022 – 
CED-CAU/SC). 

  

6 
Análise de processos ético-disciplinares 

f) 831168/2019 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 21/2022 – 
CED-CAU/SC). 

 

7 
Análise de processos ético-disciplinares 

g) 873100/2019 (Juízo de admissibilidade) 
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Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 22/2022 – 
CED-CAU/SC). 

 

8 
Análise de processos ético-disciplinares 

h) 1026760/2019 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 23/2022 – 
CED-CAU/SC). 

 

9 
Análise de processos ético-disciplinares 

i) 1115113/2020 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Em razão de as Conselheiras Janete, Gabriela e Juliana terem se 
declarado suspeitas, foi deliberado pelo encaminhamento do processo 
ao Plenário do CAU/SC para que seja instituída e composta comissão 
temporária para a instrução do processo. (Deliberação nº 24/2022 – 
CED-CAU/SC).  

 

10 
Análise de processos ético-disciplinares 

j) 656811/2018 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator Conselheira Gabriela Fernanda Grisa 

Encaminhamento 

Foi deliberado por aprovar o parecer apresentado pela conselheira 
relatora, Gabriela Fernanda Grisa, no sentido de admitir a denúncia, 
com a consequente instauração do processo ético-disciplinar. 
(Deliberação nº 25/2022 – CED-CAU/SC). 

 

11 
Análise de processos ético-disciplinares 

k) 1018160/2019 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator Conselheira Juliana Cordula Dreher de Andrade 

Encaminhamento 
Foi designada como relatora a conselheira Juliana Cordula Dreher de 
Andrade, a qual proferiu despacho determinando a intimação do 
denunciante para complementar provas. 

 

12 
Análise de processos ético-disciplinares 

l) 1018158/2019 (Juízo de admissibilidade) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator - 

Encaminhamento Retirado de pauta.  
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13 
Análise de processos ético-disciplinares 

m) 604134/2017 (Designar relator) 

Fonte CED-CAU/SC 

Relator Conselheira Janete Sueli Krueger  

Encaminhamento 
Foi designada como relatora a conselheira Janete Sueli Krueger. 
 

 

5.2 Execução do projeto Mudança de Paradigma        

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 

Foi definido como encaminhamento que o Assessor Cícero 
encaminhará por e-mail um compilado com os dispositivos mais 
recorrentes na CED-CAU/SC ao Assessor da Presidência para que os 
dados fornecidos sejam trabalhados e posteriormente encaminhada 
devolutiva à comissão para validação acerca do assunto.  

 

Apreciação dos assuntos extra pauta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encaminhamento   Não houve. 

 

6 Solicitação de auxílio para a CED-CAU/SC        

Fonte CED-CAU/SC 

Relator CED-CAU/SC 

Encaminhamento 
Definiu-se por encaminhar solicitação à Presidência do CAU/SC para 
que seja designado um(a) funcionário(a) do CAU/SC para prestar auxílio 
durante as reuniões da Comissão.  

 
Esta Súmula foi aprovada na 8ª Reunião Ordinária da CED-CAU/SC, de 24/08/2022, com os 
votos favoráveis das Conselheiras Cláudia Elisa Poletto, Janete Sueli Krueger e Juliana 
Córdula Dreher de Andrade . 
 
 
 

Bruna Porto Martins 
Secretária 

 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC
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