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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/SC 

 

DATA 24/01/2023 HORÁRIO 13h30min às 17h30min 

LOCAL Reunião Híbrida 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Eliane De Queiroz Gomes Castro Coordenadora 13h30min 17h30min 

Henrique Rafael de Lima Coordenador adjunto 13h30min 17h30min 

Carla Rafaela Ebel Membro 13h30min 17h30min 

José Alberto Gebara Membro 13h30min 17h30min 

Mariana Campos de Andrade Membro 13h30min 17h30min 

  

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa – Gerente de Fiscalização – Arq. e Urb. 

Juliana Donato Tacini – Secretária – Assistente Administrativa 

   

CONVIDADOS Pedro Schultz Fonseca Baptista – Gerente Técnico – Arq. e Urb. 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros - 

Justificativa - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 11ª Reunião Ordinária CEP-CAU/SC. 

 

Encaminhamento Aprovada. Encaminhar para publicação no Portal da Transparência. 

 

Comunicados 

 

Comunicado Ofício Cirular CAU/BR 

 

Comunicado 

O Gerente Técnico Pedro explanou sobre o Ofício Circular nº 072/2022 
do CAU/BR, que encaminha para conhecimento a Deliberação nº 
051/2022-CEP-CAU/BR que trata de “fluxograma de análise e resposta 
aos questionamentos relativos às atividades e atribuições dos arquitetos 
e urbanistas” e solicita aos CAU/UFs "o envio dos materiais e 
documentos utilizados pelas equipes técnicas para esclarecimentos e 
atendimentos acerca das dúvidas de atribuição e atividades técnicas", 
para o e-mail da CEP-CAU/BR até 30/01/2023. Assim esse assunto seria 
melhor discutido no item de pauta que trata das Atividades Técnicas. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 
Apreciação e deliberação das solicitações dos Registros de 
Pessoa Jurídica 
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Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
A comissão deliberou por deferir 37 (trinta e sete) registros de pessoas 
jurídicas, conforme publicado na Deliberação Nº 001/2023 – CEP-
CAU/SC. 

 

2 Apreciação de baixa de registro das pessoas jurídicas 

Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
A comissão deliberou por deferir a homologação de 03 baixas de 
registro de pessoa jurídica, conforme publicado na Deliberação Nº 
002/2023 – CEP-CAU/SC. 

 

3 Apreciação de Interrupção de registro das pessoas jurídicas 

Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
A comissão deliberou por deferir a homologação de 22 interrupção de 
registro de pessoa jurídica, conforme publicado na Deliberação Nº 
003/2023 – CEP-CAU/SC. 

 

4 Apreciação de Interrupção de registro da pessoa física 

Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
A comissão deliberou por deferir a homologação de 140 interrupção de 
registro de pessoa física, conforme publicado na Deliberação Nº 
004/2023 – CEP-CAU/SC. 

 

5 
Apreciação de Cancelamento de registro da pessoa física por 
falecimento 

Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Gerente Técnico Pedro informa que por similaridade aos 
procedimentos de PJ, a CEP irá neste ano apreciar e deliberar sobre 
homologações de cancelamento por falecimento de profissionais. 
Assim, a comissão deliberou por deferir a homologação de 03 
cancelamentos de registro de pessoa física, por falecimento conforme 
publicado na Deliberação Nº 005/2023 – CEP-CAU/SC. 
 

 

6 Assuntos relacionados às atividades técnicas 

Fonte GERTEC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

O Gerente Técnico Pedro apresenta a planilha existente na GERTEC 
com listagem de atividades/atribuições questionadas no atendimento ou 
levantadas em análises de RRT Extemporâneos e CAT-As e 
vinculações normativas para enviar à CEP-CAU/BR conforme 
solicitado. Reforça que essa iniciativa objetiva agrupar os materiais e 
documentos dos UFs para o BR sintetizar num único documento que 



 

3-5 
 

seria base para a RIA e seria disponibilizado a todos os UFs.  Sugere 
que seja pensada uma forma de incluir analistas técnicos dos CAU/UFs 
no apoio ao Fórum de CEPs e ao CAU/BR dessas discussões sobre 
atividades profissionais. Após discussão entre os conselheiros que 
reforçaram a importância do apoio técnico nesses debates e 
encaminhamentos, foi aprovada a Deliberação 006/2023 sobre esse 
item de pauta. 

 

7 Carta à CPUA 

Fonte CEP-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

A Conselheira Mariana Campos de Andrade fez a leitura da proposta de 
contribuição para a Carta a CPUA, que também teve apoio do Gerente 
Técnico Pedro, e a comissão aprovou a Deliberação 007/2023 que 
aprova o texto e solicita o envio das contribuições da CEP para a Carta 
Aberta – Cidade Legal à CPUA e à CATHIS.  

 

8 Fórum – Convite IV Encontro dos Coordenadores de CEP/UF 

Fonte CEP-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

Os conselheiros receberam o convite; no entanto, por ainda restarem 
dúvidas sobre a data de realização, optou-se por aguardar a data 
definitiva para nomeação dos representantes no evento. A princípio 
havia um conflito com a Plenária do CAU/SC e que deveria ser 
solucionada para permitir a presença dos conselheiros. 

 

9 Vídeos Animações – Vídeo 2 RRT Extemporâneo 

Fonte CEP-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
Os Conselheiros anallisaram a primeira versão do roteiro do Vídeo 2 
sobe RRT Extemporaneo e fizeram alguns apontamentos que serão 
enviados para a empresa responsável. 

 

10 Conversa com NCD 

Fonte CEP-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

A Conselheira Eliane informou que acabou tendo uma aproximação 
informal com o Presidente do NCD, que se mostrou interessado no 
assunto, mas para uma melhor compreensão da proposta de parceria, 
trará o detalhamento numa próxima reunião. 

 

11 Planejamento Anual de Contratações – PAC - 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 

Os conselheiros analisaram os projetos da CEP-CAU/SC para 2023 a 
fim de definir quais seriam as demandas que deveriam constar no Plano 
Anual de Contratações do Conselho. Definiu-se por incluir no PAC 2023 
os serviços relacionados a impressão de materiais gráficos, que 
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poderiam ser reproduções de cartilhas e encartes de outros UFs dentro 
da proposta do CAU Compartilha citado pela Conselheira Federal 
Daniela na Plenária, e também a contratação de coffee break e outras 
necessidades de infraestrutura para as oficinas de empreendedorismo, 
que a princípio não seriam integradas no contrato de eventos do 
CAU/SC. 

 

12 Detalhamento de Projetos 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
Por se tratar de um assunto extenso e que requer mais aprofundamento, 
a Comissão de Exercício Profissional decidiu por discutir esse assunto 
em uma Reunião Extraordinária no dia 13/02/2023. 

 

13 Calendário de Eventos 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator CEP-CAU/SC 

Encaminhamento 
Esse assunto será discutido na Reunião Extraordinária no dia 
13/02/2023. 

 

EXTRAPAUTA 

 

14 Manifestação Lei 3.081/22 

Fonte CEP – CAU/SC 

Relator  

Encaminhamento 

As conselheiras Mariana Campos e Carla Rafaela Ebel trouxeram à 
Comissão informações sobre o Projeto de Lei nº3.081/22, que visa 
desregulamentar algumas profissões, incluindo a Arquitetura e 
Urbanismo. Devido a importância do assunto, ficou decidido pela 
elaboração de uma manifestação, a ser aprovada em uma próxima 
reunião. 
 

 
Esta Súmula foi aprovada na 2ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/SC, de 14/02/2023, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Henrique Rafael de Lima, Eliane de Queiroz Gomes Castro 
e Mariana Campos de Andrade. 

 
 
 

Juliana Donato Tacini 
Assistente Administrativa 

Secretária da CEP-CAU/SC 
 

 
 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
DO CAU/SC 
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Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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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