
 

 

PROCESSO 1049048/2020 

INTERESSADO GERTEC 

ASSUNTO RRT extemporâneo nº 9217869 

  

DELIBERAÇÃO Nº 64/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 
23 de junho de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos 
do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do 
Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o parágrafo 2° do   art. 16 da Resolução nº 91 do CAU/BR que estabeleceu como 
“II – documentos comprobatórios da efetiva realização da atividade” para fins de registro de 
responsabilidade extemporâneo qualquer documento que comprove o fato; 
 
Considerando que foram apresentados no RRT nº9217869 registros fotográficos de uma obra, 
projeto arquitetônico e troca de mensagens por WhatsApp com suposto proprietário da obra; 
 
Considerando que o formulário de RRT possui o campo obrigatório de declaração formal do 
arquiteto e urbanista de que ele é o responsável técnico pela atividade a ser registrada; 
 
Considerando que, conforme Regimento Interno do CAU/SC, compete à Comissão de Exercício 
Profissional propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já normatizados pelo 
CAU/BR referentes a requerimentos de Registro de Responsabilidade Técnica; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência 
do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SC. 
 
DELIBERA:  
 

1. Aprovar os documentos comprobatórios apresentados para fins de registro de 
responsabilidade técnica extemporâneo nº 9217869; 
 

2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.   
 

1.  
2.  

___________________________________________ 
Antônio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
  



 

 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 6ª Reunião Ordinária de 2020. 

Data: 23/06/2020 

Matéria em votação: RRT extemporâneo nº 9217869 

Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Everson Martins 

 
 
 
 
 

 


