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PROCESSO - 

INTERESSADO GERTEC, profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo 

ASSUNTO Atribuição para instalações referentes ao urbanismo de pavimentação  

  

DELIBERAÇÃO Nº 97/2021– 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, 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 nº59/2021 da CEP-CAU/SC que designou a Conselheira Dalana 
de Matos para relatar e emitir voto fundamentado sobre as atividades implícitas nos itens 
1.9.1 e 2.8.1. do artigo 3º da Resolução nº21 do CAU/BR, relativos a “Projeto de 
movimentação de terra, drenagem e pavimentação” e “Execução de terraplenagem, 
drenagem e pavimentação”, no data de 24 de agosto de 2021; 
 
Considerando que o relatório foi recebido pela assessoria com falha no arquivo e até o 
presente momento, após tentativas de contato, não foi possível acesso ao relatório do 
conselheiro; 
 
Considerando a relevância do assunto e o interesse da comissão em dar encaminhamento no 
ano corrente; 
 
Considerando o inciso VIII, alínea i, do art. 95 do Regimento Interno do CAU/SC, que compete 
à Comissão de Exercício Profissional “VIII - propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a 

atos já normatizados pelo CAU/BR referentes a: (...)i) atividades técnicas no exercício da Arquitetura e 

Urbanismo.”; 
 
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 da Conselheira Dalana de Matos, por meio da Presidência do CAU/SC, a 

apresentação de relatório e voto fundamentado até o dia 13/12/2021; 
 

2. Aprovar a realização de reunião extraordinária no dia 15/12/2021, das 14 horas às 15 
horas, mediante recebimento do relatório e voto fundamentado;  
 

3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
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Florianópolis, 09 de dezembro 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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2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 Jose Alberto Gebara X    

Membro suplente Silvana Maria Hall X    

Membro titular Dalana de Matos Vianna    X 

Membro titular interino Juliana Cordula Dreher de Andrade    X 

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 2ª Reunião Extraordinária de 2021 

Data: 09/12/2021 
 
Matéria em votação: Atribuição para instalações referentes ao urbanismo de pavimentação 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (02) Total (05) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Fernando Augusto 
Yudyro Hayashi – Arquiteto e Urbanista - 
Assessor 

Condutor da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro - Coordenadora 
 

 


