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PROCESSO - 

INTERESSADO CEP-CAU/SC 

ASSUNTO Evento Jornada do Exercício Profissional 

  

DELIBERAÇÃO Nº 89/2021 – CEP-CAU/SC 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP – CAU/SC, reunida ordinariamente, 
de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 de março de 2021, e 
presencial, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 618/2021, 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 a Deliberação Nº 35/2021 – CEP-CAU/SC, de 25 de maio de 2021, a qual 
aprova o planejamento da Comissão de Exercício Profissional do ano de 2021; 

 
Considerando que o evento proposto está previsto para ser realizado na segunda quinzena 
de março de 2022, períodos matutino e vespertino, e abordará assuntos relacionados ao 
Exercício Profissional de Arquitetura e Urbanismo, e contará com a participação de 
profissionais arquitetos e urbanistas com conhecimento sobre os assuntos citados, bem como 
profissionais de outras áreas que poderão contribuir nas discussões; 
 
Considerando que, se as condições sanitárias permitirem, os membros da CEP-CAU/SC 
planejam se reunir no local do evento, para participação conjunta; 
 
Considerando a competência da CEP-CAU/SC, estabelecida no art. 95, inciso I, do Regimento 
Interno do CAU/SC, propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do 
CAU/BR referentes ao exercício profissional; 
 
Considerando o art. 1°, do Regimento Interno do CAU/SC, em que o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), pessoa jurídica de direito público sob a forma de 
autarquia federal, com sede e foro na Cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, 
tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e 
Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina dos arquitetos e 
urbanistas, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo, 
no âmbito de sua jurisdição; 
 
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 – Solicitar à Presidência que autorize a realização do evento da Jornada do Exercício 
Profissional nas datas de 17 e 18 de março de 2022, períodos matutino e vespertino, no 
formato híbrido (presencial com transmissão via YouTube); 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
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Florianópolis, 23 de novembro de 2021. 
 

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.  

 
 
 
 

___________________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
VIRTUAL 

  
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Eliane De Queiroz Gomes Castro x    

Membro suplente Silvana Maria Hall x    

Membro suplente Jose Alberto Gebara x    

Membro titular interino Juliana Cordula Dreher de Andrade    x 

Membro suplente Kelly Correia Sychoski    x 

 
 

 

Histórico da votação 

Reunião CPUA-CAU/SC: 11ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 23/11/2021 

Matéria em votação: Evento da Jornada de Exercício Profissional 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (02) Total (05) 

Ocorrências: - 

Secretária da Reunião: Juliana Donato 
Tacini - Assistente Administrativa 

Condutor da Reunião: Eliane de Queiroz 
Gomes Castro - Coordenadora. 
 

 
 
 
 
 


